Boh je láska

1. Kto je Boh?
Boh je náš Otec a Pán. Stvoriteľ celého vesmíru a všetkého živého. Gn
1,1
2. Koľko bohov existuje?
Boh je len jeden. Mk 12,29
3. Koľko osôb je v jednom Bohu?
V jednom Bohu sú tri osoby. Otec, Syn a Duch Svätý. Voláme ich aj
najsvätejšia trojica.
4. Môžeme vedieť niečo o Bohu, keď je neviditeľný?
Vieme o ňom tak, že v prírode môžeme obdivovať jeho stvoriteľské dielo,
v láske dobrých ľudí, ale najviac k nám hovorí cez sväté písmo a inú
Bohom inšpirovanú literatúru a cez okolnosti, ktoré nás stretajú v
každodennom živote. Ž 104,24 /KKC341/
5. Má Boh telo ako my?
Boh nemá telo, On je čistý duch, je všadeprítomný.
6. Vie Boh všetko, je Bohu niečo nemožné?
Boh vie všetko, aj budúcnosť. Pozná naše myšlienky, motívy a túžby.
Bohu nie je nič nemožné. Ž 139
7. Miluje Boh všetkých ľudí?
Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, lebo Boh je láska. 1Jn 4,8
8. Miluje ma Boh stále, aj keď som zlý a hreším?
Boh je môj otec a miluje ma takého, aký som aj s mojimi nedostatkami a
neprestane ma milovať, ani keď zhreším. Dt 4,31
9. Prečo neprežívam neustále Božiu lásku?
Božiu lásku neprežívam neustále preto, lebo ma od neho oddeľuje môj
hriech a neplnenie Božej vôle.
10. Musíme vždy cítiť, že ma Boh miluje?
Nemusíme to vždy cítiť, ale musíme veriť, že Boh je láska a chce nám to
najlepšie.
Hriech
11. Aký svet stvoril Boh? Čo narušilo poriadok vo svete?
Boh stvoril všetko dokonalé a krásne. evolutionrevolution.eu 1Tim 4,4;
Gn 1,31 Túto harmóniu narušil hriech prvých ľudí, lebo podľahli
zvádzaniu zlého. Gn 3 /KKC391,413/

12. Čo je hriech?
Hriech je neposlušnosť voči Bohu Rim 5,19, urážka Boha a odmietnutie
jeho lásky. 1Jn 3,8 /KKC414/ Znamená tiež odlúčenie od Boha, ktorý je
život, je to teda vstup do smrti.
13. V čom spočíva hriech prvých rodičov?
Hriech prvých rodičov spočíva v neposlušnosti a pýche. Neposlúchli
Boha a chceli byť ako On. Gn 2,16-17; 3,4-5 /KKC397,398/
14.Ako voláme hriech Adama a Evy?
Hriech Adama a Evy voláme dedičným alebo prvotným hriechom. Rim
5,19
15.Čo je to dedičný /prvotný/ hriech?
Dedičný prvotný hriech, s ktorým sa narodíme všetci. Je to strata
spoločenstve s Bohom a prvotnej svätosti a spravodlivosti. /KKC404/
16.Aké sú dôsledky prvotného hriechu?
Prvotný hriech zbavil všetkých ľudí milosti. Preto podliehame
nevedomosti, utrpeniu, smrti a sme náchylný na zlo a hriech Gn 4,8
/KKC405/
17. Akým spôsobom sa pácha hriech?
Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého
a Božej vôle. Mt 15,18
18. Aký je to ťažký hriech?
Ťažký hriech je čin vykonaný vedome a dobrovoľne a vo vážnej veci. To
znamená zvoliť si vec, ktorá je vážnym previnením voči Božiemu zákonu.
Taký hriech ničí v nás lásku a vieru, bez ktorej nie je možná večná
blaženosť. /KKC1854-1861/
19. Aké je východisko z ťažkého hriechu?
Východisko z ťažkého hriechu je hriech pred Bohom zo srdca oľutovať,
vyznať vo sv. spovedi a robiť z neho pokánie. Boh ma vtedy z ťažkého
hriechu očistí. Sk 19,18
20. Aký je to ľahký hriech?
Ľahký hriech je čin, pri ktorom chýba buď: dobrovoľnosť, alebo plné
vedomie, alebo je to len malá vec.
21. Aké ie východisko z ľahkého hriechu?
Boh ma vždy očistí od ľahkého hriechu vtedy, keď úprimne ľutujem svoje
previnenie a to aj kedykoľvek počas dňa. Iz 43,25; Hebr 10,14-23; Zj
12,11

22. Ktoré sú hlavné hriechy?
Medzi hlavné hriechy patrí: pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo,
závisť, hnev a lenivosť. Mk 7,20; Gal 5,19-21
23. Je zatratený človek, ktorý spácha ťažký hriech?
Človek, ktorý neoľutuje a zomrie, tak áno. Ak oľutuje svoje hriechy,
vyzná sa z nich a snaží sa od nich odvrátiť, tak bude zachránený. Jn 8,711
24. Existuje neodpustiteľný hriech?
Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený je ten, ktorý si nechceme
priznať. Je potrebné vyznať, že sme hriešnici a že nie sme takí dobrí, ako
navonok predstierame. Lk 18,9-14; Mt 9,12
25. Čo je pokánie?
Pokánie je zmena zmýšľania. Deje sa to vždy, keď stojím pred Bohom a
zo srdca úprimne ľutujem svoj hriech a prosím Boha o zmilovanie.
Ovocím pokánia je rozhodnutie zanechať hriech a vyhýbať sa každej
príležitosti k hriechu. Lk 19,8 /KKC1423,1431/
26. Aké východisko dal Boh ľuďom, aby neboli zatratení pre
svoje hriechy?
Pán Boh sa zmiloval nad ľuďmi tak, že nám poslal Vykupiteľa Ježiša
Krista, ktorý zaplatil vlastnou krvou za naše hriechy. Jn 3,16 /KKC1433/
Ježiš Kristus – Naša spása
27. Kto je Ježiš Kristus?
Ježiš je jediný spasiteľ ľudí Sk 4,12. On jediný je schopný zbaviť nás i
svet od hriechu, zvíťaziť nad satanom a odstrániť všetky následky
hriechu. 1Kor 15,57 Proroctvá o Ježišovi
28. Ako sa Boží syn stal človekom?
Ježiš Kristus, Boží syn, sa stal človekom tak, že pôsobením Ducha
Svätého sa narodil z panny Márie v Betleheme za čias kráľa Herodesa.
/KKC437/ Mt 1,18
29. Koľko trval Ježišov skrytý a verejný život?
Ježišov skrytý život trval 30 rokov, verejný 3 roky. Lk 3,23
30. Ako dával Ježiš najavo, že je opravdivý Boh?
To, že Ježiš je opravdivý Boh dával najavo tým, že konal zázraky. Lk
8,40-48; Mk 1,2; Mk 8,1-9 a napokon vstal zmŕtvych. Lk 24,1-8
/KKC746/

31. Ako zomrel Ježiš Kristus?
Ježiša farizeji falošne obžalovali u Poncia Piláta, ktorý ho dal ukrižovať.
Na kríži dal svoj život za nás a naše hriechy. Lk 23,13-32
32. Čo sa stalo po jeho smrti?
Ježiša pochovali, ale On na tretí deň vstal z mŕtvych. Zmŕtvychvstaním
Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou, satanom, hriechom a nad utrpením.
Tým nám dal život v hojnosti, aby sme už tu na zemi žili ako Božie deti
podľa príkladu Ježiša Krista. /KKC651/
33. Ako dlho sa potom ešte zdržiaval na zemi?
Po svojom zmŕtvychvstaní zostal na zemi ešte 40 dní a potom vystúpil
na nebesia k svojmu Otcovi-Bohu. Sk 1,3
34 .Čo prisľúbil apoštolom, keď opúšťal zem?
Prisľúbil apoštolom a ostatným učeníkom, že im zošle Ducha Svätého, čo
sa aj stalo po 10. dňoch. /KKC743/
35.Vysvetli čo je spása?
Spása je záchrana od večného zatratenia našej duše. Ježiš Kristus nám
daroval hojný život na zemi a večný život v Božom kráľovstve. Jn 10,10;
Mk 16,16
36. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou?
Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy
každého človeka. Spasený je však ten, kto prijme vieru v Ježiša Krista,
ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a v pokání zanechá svoj starý
hriešny život. Rim 10,9
37. Čo znamená slovo kresťan?
Slovo kresťan znamená: Patriaci Kristovi (s Kristom spojený a z neho
žijúci).
Viera
38. Kto je kresťan?
Kresťan je človek, ktorý uveril v Ježiša Krista a žije podľa jeho učenia. Sk
11,26
39. Čo je viera?
Viera je dar od Boha a je k spáse nevyhnutná. Je základom toho čo
dúfame a dôkazom toho čo nevidíme. Hebr 1,1 Skrze vieru Kristus
prebýva v našom srdci. Ef 3,17 Viera je dôvera v Boha.
40. Kde je zahrnuté učenie viery?
Učenie viery je zahrnuté vo vyznaní viery Verím v Boha.

41. Ako môže kresťan žiť svoju vieru a ako ju môže prehlbovať?
Kresťan si prehlbuje svoju vieru, ak si buduje vzťah s Bohom (číta sv.
Písmo, modlí sa) a žije podľa Božích prikázaní v spoločenstve Cirkvi.
42. Ktoré sú základné pravdy, ktoré má kresťan veriť?
Boh je len jeden. V Bohu sú 3 Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a otvoril nám cestu do neba.
Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce, lebo čo
zaseješ, to budeš žať. Duša človeka je nesmrteľná. Milosť Božia je ku
spáse potrebná. (6HP)
43. Ako sa v tvojom živote prejavuje, že veríš v Boha?

Duch svätý
44. Kto je Duch svätý?
Duch Svätý je tretia Božská Osoba, Najsvätejšej Trojice. Je rovnocennou
osobou s Nebeským Otcom a Synom Ježišom Kristom.
45. Prečo Boh zoslal na Zem svojho Svätého Ducha?
Aby dal cirkvi život a aby naplnil veriacich učeníkov svojou mocou. Sk 2;
Jn 14,26; Sk 4,8
46. Ako sa Duch svätý prejavoval v živote apoštolov?
Duch svätý utvrdil apoštolov vo viere, zapálil ich ohňom lásky, naplnil
ich svojimi darmi, aby mohli hlásať evanjelium po celej zemi.
47. Čo je hlavnou činnosťou Ducha Svätého?
Hlavnou činnosťou Ducha Svätého je láska, t.j. Vytváranie vzťahu
človeka s Bohom a človeka s človekom.
48. Aké sú dary Ducha Svätého?
Dary Ducha Svätého sú múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť
a bázeň Božia a mnohé ďalšie.
49. Príde Pán Ježiš ešte raz na našu zem?
Ježiš sa vráti na zem so všetkou slávou na konci sveta ako sudca živých i
mŕtvych, dobrých i bezbožných. Mt 24,3; Zjv 1,7
50. V akej etape Božieho plánu spásy sa nachádza súčasná
cirkev?
Cirkev očakáva druhý príchod Ježiša Krista na túto zem. Zjv 19,7
51. a) Ako očakávaš Ježišov druhý príchod ty? Tešíš sa naň, alebo
sa bojíš?
51. b) Čo pre teba znamená Ježišova výzva „Bdejte – buďte

pripravení“? Pripravuješ sa, alebo sa ti to zdá neaktuálne? 1Pt
5,8; Mt 24,42
Cirkev
52. Čo je Cirkev?
Cirkev je spoločenstvo pokrstených, ktorí žijú podľa viery v Ježiša Krista,
ktorý ju vedie ako Pán a Dobrý Pastier. Sk 2,28; Ef 5,25

53. Kto založil Cirkev?
Cirkev založil Ježiš Kristus. Ef 5,23

54. Aké je poslanie Cirkvi?
Poslanie Cirkvi je totožné s poslaním Ježiša Krista: ohlasovať Evanjelium
všetkým ľuďom a tým sprostredkovávať ľuďom spásu.
55. Kto sú členovia Cirkvi?
Členovia Cirkvi sú všetci svätí v nebi, duše v očistci a veriaci na zemi.
56. Aké hlavné prikázanie dal Pán Ježiš svojej cirkvi?
Ježiš dal Cirkvi hlavné prikázanie lásky, milovať Boha a blížneho. Jn
15,12
57. Kto je hlavou Cirkvi?
Hlavou Cirkvi je pápež. Mt 16,18-19
Sviatosti
58. Čo sú to sviatosti?
Sviatosti sú prostriedky milosti ustanovené Pánom Ježišom. Cez ne nás
Boh posilňuje a posväcuje, aby sme boli schopní žiť dobrý kresťanský
život. /KKC1210/
59. Vymenuj sedem sviatostí.
Krst, Birmovanie, Sviatosť oltárna (eucharistia), sviatosť zmierenia
(spoveď), pomazanie chorých, posvätenie kňažstva a manželstvo.
60. Čo je krst?
Je to sviatosť duchovného znovuzrodenia. Sk 2,38 Človeku sa odpúšťa
dedičný hriech, stáva sa Božím dieťaťom a tým aj dedičom Božieho
kráľovstva, pripája sa k bratom a sestrám v Kristovej Cirkvi. Pokrstený
dostáva nezmazateľnú pečať Ducha Svätého a napojenie sa do života s
Kristom. /KKC1213,1272/
61. Aké poslanie som dostal pri krste?
Pri krste som dostal poslanie kráľa, proroka a kňaza. /KKC1241/

62. V čom teda spočíva moja služba v Cirkvi?
Ako kráľ sa mám ujať pastierskej úlohy v Cirkvi, hoc i v malom
spoločenstve, alebo v rodine. Ako prorok mám byť hlásateľom Božieho
slova a svedčiť o Živom Bohu a Jeho skutkoch. Ako kňaz mám prinášať
Bohu obety duchovné i hmotné a prihovárať sa za potreby bratov a
sestier.
63. Čo je birmovanie?
Birmovanie je sviatosť v ktorej nám Duch Svätý udeľuje hojnosť svojich
darov, pevnejšie nás spája s Kristom a posilňuje, aby sme boli praví a
odvážni kresťania. /KKC 1316/
64. Kto ustanovil sviatosť birmovania?
Sviatosť birmovania ustanovil Ježiš Kristus, keď dal apoštolom Ducha
Svätého. Sk 8,14-17
65. Prečo z nás robí prijatá sviatosť birmovania dospelých
kresťanov?
Birmovanie z nás robí dospelých kresťanov, pretože posilňuje našu vieru,
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rozvíja naše schopnosti, aby sme slovom i životom vydávali svedectvo o
Ježišovi Kristovi a tak aby sme boli aktívnymi členmi Cirkvi. /KKC1309/
66. Kto môže udeliť sviatosť birmovania?
Vysluhovateľom Sviatosti birmovania je biskup, v osobitných prípadoch
aj poverený kňaz. /KKC 1312-1314/
67. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania?
Keď je birmovanec pripravený po duchovnej i vedomostnej stránke prijať
túto sviatosť, biskup pomaže krizmou čelo pokrsteného a vkladaním ruky
so slovami „Príjmi znak daru Ducha Svätého!“ , birmovanec odpovedá
„Amen“, biskup „Pokoj s tebou“, birmovanec „I s duchom tvojim“.
68. Čo je krizma?
Krizma je olivový olej, zmiešaný s balzamom, posvätený biskupom na
Zelený štvrtok pri svätej omši. /KKC1241-1242/
69. Čo je to sviatosť zmierenia?
Je to spoveď, pri ktorej nám Pán Ježiš odpúšťa hriechy a zmieruje nás s
Nebeským Otcom.
70. Ktoré časti obsahuje sviatosť zmierenia?
Pred sv. spoveďou: modlitba k Duchu Svätému, spytovanie svedomia,
rozhodnutie skoncovať s hriechom. Pri sv. spovedi: vyznanie hriechov,

vyjadrenie ľútosti, vykonanie skutku kajúcnosti. /KKC1422-1498/
71. Čo je to dokonalá ľútosť?
Keď v prítomnosti Boha ľutujem úprimne svoje hriechy preto, lebo že
milujem Boha a je mi ľúto, že som Ho sklamal. Teda, ak ľutujem len kvôli
strachu z trestu, kvôli zlému pocitu, z vypočítavosti, alebo potreby očistiť
sa, lebo prišiel nejaký termín spovede, vtedy ide o nedokonalú ľútosť.
/KKC1492/
72. Čo je to milosť posväcujúca?
Milosť posväcujúca je nadprirodzený Boží dar, ktorý posväcuje našu
dušu – je to prítomnosť Ducha Svätého v človeku, vďaka čomu môžem
žiť spoločenstvo s Bohom. /KKC824/
73. Čo je to eucharistia?
Sviatosť, v ktorej je pod spôsobom chleba a vína skutočne prítomný náš
Pán Ježiš Kristus. /KKC1328-1333/
74. Kedy ustanovil Pán Ježiš eucharistiu?
Ježiš ustanovil eucharistiu pri Poslednej večeri. Keď premenil chlieb a
víno na svoje telo a krv a dal ich prijímať apoštolom so slovami „Toto
robte na moju pamiatku“ Lk 22,14-20
75. Čo sa deje vo sv. omši?
Vo sv. omši sa sprítomňuje obeta Pána Ježiša na kríži a zároveň aj Jeho
zmŕtvychvstanie – je to nekrvavá obeta. /KKC1368/
76. Prečo prijímam telo Pána Ježiša Krista?
Telo Pána Ježiša Krista prijímam preto, lebo Pán Ježiš povedal „Kto
nebude jesť telo Syna človeka, nebude v ňom život“. Tiež dostávam
milosti, ktoré obnovujú a posilňujú moje priateľstvo s Bohom. Dostávam
silu premáhať pokušenia a vytrvať v dobrých rozhodnutiach atď. Jak 4,7;
1Pt 5,8-9 /KKC1416/
77. Ako sa pripravíme na sv. prijímanie?
Jednu hod. pred sv. prijímaním nebudeme nič jesť, piť ani žuť, aktívne sa
zapájame do slávenia sv. omše a pomodlíme sa modlitbu pred a po sv.
prijímaní, najlepšie vlastnými slovami. /KKC1416/
78. čo je pomazanie chorých?
Pomazanie chorých je sviatosť, ktorou Boh posilňuje starých a chorých
ľudí. Môže nastať i citeľná úľava v chorobe alebo aj uzdravenie. Počas
choroby pomazanie môžu prijať aj mladí ľudia. /KKC1449/
79. Čo je sviatosť kňažstva?

Sviatosť kňažstva je posvätenie muža za služobníka Pána Ježiša. Kňaz
hlása Božie slovo a vysluhuje sviatosti. /KKC1592/
80. Čo je sviatosť manželstva?
Je to nerozlučný zväzok muža a ženy. Touto sviatosťou Boh zjednocuje a
posilňuje manželov, aby vo svete plnili poslanie kresťanských rodín a
správne vychovávali svoje deti. /KKC1660/
Cesta do nového života
81. Končí sa život človeka smrťou?
Ľudský život sa nekončí telesnou smrťou, duša človeka je nesmrteľná.
/KKC1052/
82.Čo je očistec?
Očistec je predsieň neba, kde sa očisťuje človek, ktorý nie je pripravený
predstúpiť pred Božiu tvár. /KKC1472,1030-1031/
83. Z čoho sa človek potrebuje očistiť v očistci?
V očistci sa človek očisťuje od dôsledkov hriechov, ktoré síce boli
odpustené, ale hriechy nejakým spôsobom poškodili dušu. Napr.
Naviazanosťou na stvorené veci, láska k Bohu z vypočítavosti,
náklonnosť k hriechu atď. 1Kor 3,10-15
84. Čo je nebo?
Nebo je blažený stav duše, v ktorom človek zažíva úplnú čistú lásku v
prítomnosti živého, milujúceho Boha. Okrem toho, že ten život nikdy
nekončí, neexistuje v ňom žiadne utrpenie, nespravodlivosť ani nič zlé. Je
to cieľ a zmysel nášho života. /KKC1053/
85. Môžeme nebo zažívať už tu na zemi?
Večnú blaženosť môžeme poznávať a zažívať len sčasti, skrze lásku Boha
i ľudí, skrze pôsobenie Boha v našom živote: najmä cez prostriedky jeho
milostí.
86. Kto sú to anjeli?
Sú to čistý duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu. Mt 2,13; Lk
1,13 /KKC330/
87. Načo stvoril Boh anjelov?
Aby oslavovali Boha, žili v spoločenstve s ním a pomáhali ľuďom.
88. Čo je Božia milosť?
Božia milosť je prítomnosť Boha v našej duši, kedy sme otvorení pre jeho
dary a jeho pôsobenie v našom živote. /KKC1999-2003/
89. Dokedy je Božia milosť v našom živote?

Každý spáchaný a neoľutovaný hriech nás okráda o milosť Božiu, čím
strácame spoločenstvo a vzťah s Bohom.
Sväté písmo
90. Čo je Biblia?
Biblia je zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorým Boh vnukol skrze svätého
Ducha svoje slovo. mojabiblia.sk /KKC105/
91. Ako sa delí Sv. Písmo?
Delí sa na Starý a Nový zákon. /KKC81,122/
92. Čo nám zjavil Boh v Starom zákone?
V Starom zákone nám Boh zjavil, ako viedol ľudstvo od stvorenia sveta
až po narodenie Ježiša Krista.
93. Čo nám Boh zjavil v Novom zákone?
V Novom zákone nám Boh zjavil život Ježiša Krista jeho učenie a život
prvotnej Cirkvi.
94. Koľko máme evanjelistov a ako sa volajú?
Máme 4 evanjelistov: Matúš, Marek, Lukáš, Ján.
95. Čo sú to apoštolské listy?
Sú to poučné listy, ktoré napísali apoštoli kresťanským cirkevným
obciam. Najviac ich napísal sv. Pavol.
97. Čo opisujú Skutky apoštolov?
Opisujú život prvotnej Cirkvi. Nepísal ich sv. Lukáš.
98. Kto je Panna Mária?
Je to Ježišova matka, naša nebeská Matka a Matka Cirkvi. Narodila sa
bez poškvrny dedičného hriechu. /KKC437,456,484-486,723-726/
Môj vzťah s Bohom
99. Čo znamená modliť sa?
Modliť sa znamená rozprávať sa s Bohom. Skrze modlitbu môžem vzdať
Bohu chválu a úctu, prejaviť svoju vďačnosť a prosiť ho o dobro, ktoré
potrebujem, alebo ho môžem odprosovať za hriechy, ktoré som spáchal.
Dôležitým druhom modlitby je úplné stíšenie sa a spočívanie v Božej
prítomnosti, lebo modlitba nie je monológ. /KKC2559/
100. Prečo je potrebné sa modliť?
Modliť sa máme preto, lebo modlitba je najdostupnejší prostriedok pre
získanie milostí, duchovných síl a všetkého dobra od Boha, a najmä preto,
lebo Boh každého človeka neustále volá k dôvernému stretnutiu s Ním.

/KKC2744/
101. Vypočuje Boh vždy naše modlitby?
Áno, Boh vždy počuje naše modlitby, ale odpovedá buď áno, nie, alebo
počkaj, teda - buď vytrvalý. /KKC2738-41,2616/
Otázky na osobnú odpoveď
102. Čo Ti prináša to, že si kresťan?
103. Ako často chodíš na sv. Spoveď?
104. Ako často chodíš na sv. prijímanie?
105. Modlievate sa spolu v rodine?
106. Čo si sa dnes pomodlil?
107. Ako často čítaš Sv. Písmo?
108. Prečo chceš ísť k sviatosti birmovania?
109. Čo by si potreboval od Ducha Svätého pre Tvoj ďalší život?
110. Pýtaš sa denne na Božiu vôľu, čo chce od teba Pán?
111. Pomodli sa modlitby:
Otče náš ...
Zdrávas Mária ...
Sláva Otcu ...
Anjel Pána ...
Pod Tvoju ochranu ...
Vyznanie viery
Vymenuj 10 Božích prikázaní
Vymenuj 5 cirkevných príkázaní
Povedz hlavné prikázanie
112. Ako sa volá diecézny biskup?
113. Ako sa volá správca našej farnosti?
114. Komu je zasvätený kostol v našej farnosti?
115. Čo Ťa oslovilo z birmovaneckých náuk?
116. Kedy bývajú sväté omše v našom kostole?
117. Aké a kedy bývajú pobožnosti v našom kostole?
118. Bol si už niekedy pomôcť na fare brigádou?
119. Kedy je v našej farnosti možnosť pristúpiť k sviatosti
zmierenia?
Prikázania
120. Ako znie prikázanie lásky?
Prikázanie lásky znie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim

srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a blížneho svojho ako
seba samého. Lk 10,27
121. Čo je centrom prežívania nedele?
Centrom prežívania nedele je účasť na nedeľnej Eucharistii.
122. Prečo je nedeľa sviatočným dňom?
Kresťania slávia nedeľu ako sviatočný deň preto, lebo v nedeľu
oslavujeme zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Mk 16,9
123. Čo zahŕňa štvrté prikázanie?
Štvrté prikázanie zahŕňa úctu a poslušnosť detí k rodičom, ale tiež aj
povinnosti rodičov voči deťom.
124. Prečo si máme vážiť ľudský život?
Každý ľudský život je darom od Boha.
125. Ako nazývame nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje dnešnú
civilizáciu?
Dnešnú civilizáciu ohrozuje tzv. Kultúrna smrť , t.j. životné pohromy,
násilie, zločiny, terorizmus, vojny, ohrozenia z biologických a
genetických pokusov, ale najviac nevera v Boha.
126. Kto pácha hriech nečistoty?
Hriech nečistoty pácha ten, kto ničí dôstojnosť ľudskej lásky, hľadá len
sexuálne uspokojenie alebo žije sexuálne mimo sviatostného manželstva.
Dôstojnosť ľudskej lásky ničia hriechy voľnej sexuality, ako sú:
pornografia, masturbácia, prostitúcia, znásilnenie a homosexualita.
127. Čo zakazuje Boh v siedmom prikázaní?
Siahať na cudzí majetok, alebo po ňom hriešne túžiť.
128. Stačí sa z hriechov krádeže iba vyspovedať?
Z hriechu krádeže sa nestačí vyspovedať, ukradnutú vec treba vrátiť.
129. Kedy páchame hriech ohovárania?
Vtedy, keď bez príčiny hovoríme o chybách druhého v jeho
neprítomnosti.
130. Kedy páchame hriech osočovania?
Vtedy, keď vymýšľame alebo zveličujeme chyby iných.
131. Možno Bohu pripisovať zodpovednosť za utrpenie vo svete?
Nie, pretože človek si utrpenie spôsobuje sám nerešpektovaním Božieho
zákona a necitlivosťou na Boží hlas, keď ignoruje Božie výstrahy a privolí
k zvodom zlého.

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 blížneho svojho!
10. Nebudeš túžiť po majetku blížneho svojho!
Pätoro cirkevných prikázaní
1. Svätiť prik. sviatky a v nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej 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.
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 a spasil.
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
5. Duša ľudská je nesmrteľná.
6. Milosť Božia je na spásu potrebná.
Božské (=teologálne) čnosti
1. Viera
2. Nádej
3. Láska
Kardinálne (=mravné) čnosti
1. Múdrosť (rozvážnosť) opatrnosť
2. Spravodlivosť
3. Miernosť
4. Sila (mravná) – zmužilosť
Sedem darov Ducha Svätého

1. Múdrosti,
2. Rozumu,
3. Rady,
4. Sily,
5. Poznania,
6. Nábožnosti,
7. Bázne voči Bohu
Mnemotechnická pomôcka: MU-RO-RA-SI-PO-NA-BA
Sedem sviatostí
1. Krst
2. Birmovanie
3. Sviatosť oltárna
4. Sviatosť zmierenia
5. Pomazanie chorých
6. Kňažstvo
7. Manželstvo
Sedem hlavných hriechov
1. pýcha
2. lakomstvo
3. smilstvo
4. závisť
5. obžerstvo
6. hnev
7. lenivosť
Zlaté pravidlo
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. (Mt 7,12)
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! (Lk 10,27)
Katolícky pozdrav
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.
Naveky amen.
Prežehnanie
V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.
Modlitba Pána

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.
Apoštolské vyznanie viery - Verím
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.
Nicejsko-Carihradské vyznanie viery
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.
I v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;

Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného,
jednej podstaty s Otcom.
Skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa
človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta,
bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca.
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca.
I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva
ako Otcovvi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.
V jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.
Amen.
Anjel Pána
Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého.
Zdravas, Mária...
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas, Mária...
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas, Mária...
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.
Modlime sa
Bože, z anjelovho zvestovanie vieme,
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom;
prosíme ťa,
vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu.

Skrze Krista, nášho Pána.
Amen
Pod tvoju ochranu
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.
Ako sa modliť ruženec
V modlitbe svätého ruženca rozjímame o Ježišovom živote s
pozdravením, ktorým anjel oslovil pannu Máriu v evanjeliu podľa
Lukáša. Vzbudíme si úmysel modlitby, prežehnáme sa so slovami “V
mene Otca i Syna i Ducha Svätého”, a na prvom zrnku nasleduje
“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
*1 Svätého, v svätú cirkev katolícku , v spoločenstvo svätých, v
odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.”,
potom nasledujúce tri zrnká, preddesiatok, trikrát “Zdravas, Mária,
milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný
je plod života Tvojho, Ježiš *2. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás
hriešnych teraz i v hodinu smrti našej, Amen.” Po mene Ježiš (kde je
hviezdička 2) sa postupne vkladajú prosby kpreddesiatku. Ruženec
pozostáva z piatich desiatkov. Jednotlivé desiatky sa skladajú z
modlitby Pána - “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.” a desiatich zdravasov, v ktorých po
mene Ježiš (*2) sa pridávajú tajomstvá k jednotlivým desiatkom. Po
každom desiatku nasleduje: “Sláva Otcu, i Synu, i Duchu svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov,

Amen” a Fatimská prosba “Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä
tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.”
Tajomstvá ruženca

Radostný Ruženec (Po,So)
a) ktorý nech rozmnožuje našu vieru
b) ktorý nech posilňuje našu nádej
c) ktorý nech roznecuje našu lásku
1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala
5. Ktorého si, Panna, v chráme našla
Bolestný Ruženec (Ut,Pi)
a) ktorý nech osvecuje náš rozum
b) ktorý nech upevňuje našu vôľu
c) ktorý nech posilňuje našu pamäť
1. Ktorý sa pre nás krvou potil
2. Ktorý bol pre nás bičovaný
3. Ktorý bol pre nás tŕnim korunovaný
4. Ktorý pre nás kríž niesol
5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný

Slávnostný Ruženec (St,Ne)
a) ktorý nech usporadúva naše myšlienky
b) ktorý nech riadi naše slová
c) ktorý nech spravuje naše skutky
1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych
2. Ktorý slávne vystúpil do neba
3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého
4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba
5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval
Ruženec Svetla (Št)
a) ktorý nech je Svetlom nášho života.
b) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.

c) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1. ktorý bol pokrstený v Jordáne
2. ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne
3. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie
4. ktorý sa premenil na vrchu Tábor
5. ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť
Ruženec Božieho milosrdenstva (o 15. hod.)
Na úvod:
1x Otče náš
1x Zdravas, Mária
1x Verím v Boha
Na samostatnom zrnku: "Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i
Božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na
odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!" A potom 10x za
sebou (na desiatich zrnkách): "Pre Jeho bolestné umučenie, maj
milosrdenstvo s nami i s celým svetom!". - Toto opakujeme 5x
dookola celého ruženca.
Na záver 3x: "Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa
nad nami i nad celým svetom!"
(Na koniec môžeme ešte 3x povedať: "Ježišu dôverujem Ti.")
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1/ Je 1. piatok v mesiaci. Odporúčam vykonať počas prípravy k sviatosti birmovania aj pobožnosť Deviatich
prvých piatkov, podľa prisľúbenia Božského Srdca.
2/Každý birmovanec si vyplní birmovaný lístok podľa nasledujúcich častí: a/ vyberie si birmovné meno
podľa toho, koho si zvolí za birmovného patróna. Je vhodné si voliť birmovného patróna podľa svätca, ktorého
život poznáme, a ktorý nám je príkladom. Meno pri krste nám vyberali rodičia, pri birmovke si ho vyberáme
my sami.
b/Uvedieme svoje meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, dátum krstu a miesto kde sme boli pokrstený.
Kto bol krstený mimo farnosti Plechotice, má o tom doniesť doklad. = svedectvo o krste. Meno svojho otca
a matky, rodné priezvisko matky.
c/ Uvedieme, kto bude birmovný rodič .Vyberáme ho spomedzi svojich známych a príbuzných. Má to byť
veriaci, ktorý je sám pobirmovaný, žije sviatostným životom - nemá cirkevnoprávnu prekážku./ ak je
v manželstve, má mať cirkevne platné manželstvo/, môže to byť muž alebo žena. Spravidla to môže byť i jeden
z krstných rodičov.
3/Sviatosť birmovania /confirmatio lat. = posilnenie / je sviatosť , ktorá posilňuje to, čo bolo zasiate pri
krste. Posilňuje Božie detinstvo v nás, tým, že nám uddeľuje hojnejšie dary Ducha Svätého : dar múdrosti,
rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti, a bázne pred Bohom. Keď v nás pôsobí Duch Svätý, stávame sa
dospelými kresťanmi vo viere, nehanbíme sa za svoju vieru, a pred svetom vydávame o nej svedectvo. Boh nás
učí používať náš rozum a vôľu k dobrému a pre našu spásu.

4/ Katechéza , katechizovanie, = odovzdávanie daru viery, poučenie o pravdách viery, . Katechumeni sa
pripravovali na krst jeden rok. Pri krste ste boli malé deti, a za vás vieru vyznávali vaši rodičia. Teraz vo veku
13 rokov a viac, sa žiada, aby vy sami ste vyznali vieru, a boli v nej poučení. Preto je katechéza súčasťou
prípravy k sviatosti birmovania. Nemá to byť rozlúčka s Cirkvou, / príklad o netopieroch v kostole....../ Sami
birmovanci sa majú osvedčiť že sú živými veriacimi. Je vhodné , aby birmovanci sa v kostole predmolievali sv.
ruženec, mládenci miništrovali, dievčatá čítali lekcie, spievali žalmy, a tiež pomáhali pri upratovaní v kostole,
atď...
5/Sviatosti kresťanského zasvätenia sú krst, birmovanie a Sviatosť Oltárna./Sviatosť Oltárna = sväté
prijímanie súvisí so sviatosťou zmierenia, lebo vyžaduje stav posväcujúcej milosti, aká bola získaná sviatosťou
krstu. Podobne aj sviatosť birmovania sa hodne prijíma len v stave posväcujúcej milosti./ Každý kresťan, teda
ten, ktorý je pokrstený, krstom zasvätený Kristovi, ich má prijať. Cez tieto sviatosti sa dosahuje zrelosť
v Kristovi, preto hovoríme, že birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti. Viera je životný vzťah k Bohu. Je to
nadprirodzený dar. Pochádza od Boha. Boh ho dáva tam, kde je otvorené srdce. Aby tento vzťah bol hlboký,
musíme poznať pravdu o Bohu. Poznanie pravdy nás robí vnútorne slobodnými a šťastnými ak sme v priateľstve
s Bohom a ľuďmi. Tým, že sa budeme pripravovať k sviatosti birmovania katechézou, zároveň bude rásť aj naše
poznanie o náboženských veciach, pravdách viery, Svätom Písme, Cirkvi. Pripravíme sa na život v Cirkvi, ktorá
je síce na tomto svete, ale nie je z tohto sveta. Cirkev ustanovil Ježiš Kristus ako spoločenstvo Boha
s človekom. V sebe samom zjednotil stvorenie so Stvoriteľom.
1.Zdôraznenie, že
birmovné
otázky
sa
nachádzajú
na
webovej
stránke
obecného
úradu : http://www.plechotice.sk/. Birmovanec si ich má priebežne čítať , najlepšie by si ich bolo treba vytlačiť
,/ lebo nie vždy je možné zapnúť počítač./ a tak študovať. Birmovanec sa má osvedčiť, že má základné
vedomosti z náboženstva katolíckej Cirkvi.
Zložitejšie otázky budeme aj vysvetľovať pri našich stretnutiach .
Ak by mal niekto emailovú schránku , môže požiadať o zaslanie aj na ňu. emailovú schránku napíšte zo zadnej
stránky birmovného lístka.
2. Je mesiac október a v tomto mesiaci sa modlíme sv. ruženec. Táto modlitba je k úcte preblahoslavenej
Panny Márie, Matky Božieho Syna - Bohorodičky. Zároveň je aj Kristologickou modlitbou, lebo v jednotlivých
desiatkoch rozjímame na životom a tajomstvom Ježiša Krista.
Tajomstvo je symbolický názov, lebo všetko v živote Ježiša Krista má dosah na život Panny Márie a aj na náš
život v jeho Cirkvi. V otázkach je podrobné rozpísané o modlitbe sv. ruženca.
Ruženec delíme na Radostný, Bolestný, Slávnostný a Ruženec Svetla. Poznáme aj ruženec Božieho
milosrdenstva . Odporúča sa aby birmovanec sa modlil sv. ruženec., mal by vedieť tajomstvá sv. ruženca , a aj
podľa obrázkov vedieť o ktorý desiatok ide. .
/Príklad : istý sprievodca v chráme nepoznal tajomstvá ruženca a vysvetľoval ,že sú to dobové obrázky baroka.
Istý veriaci sa zadíva na obrazy a hovorí sprievodcovi: veď sú to tajomstvá sv. ruženca. Čo nám vykladáte
o stredoveku, keď je to zo života Panny Márie a Božieho syna Ježiša Krista.?! /
3/ Mariánske zjavenia sú potvrdením , že Božia matka sa stará o veriacich aj dnes. Zjavenie Panny Márie vo
Fatime v r.1917. : varovanie pre ľudstvo. Modlite sa často sv. ruženec. Veľa ľudských duší ide do pekla.
Zatratenie existuje. Podstatou každého hriechu je pýcha, ktorá spôsobuje neposlušnosť voči Božej
láske. Z Fatimy pochádza modlitba , ktorú naučil anjel Fatimské deti: Ó Ježišu, zachráň nás od pekelného ohňa,
priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré potrebujú tvoje milosrdenstvo.
Miesta Mariánskych zjavení vo svete : Lurdy /Francúzsko/, Fatima /Portugalsko/ ..Garabandal, Španielsko/ La
Salette, /Francúzsko /a iné ....
Mariánske pútne miesta na Slovensku : Levoča, Šaštín, Staré hory, Mariánka, Turzovka, Litmanová, .....
3. Život Panny Márie . Podľa tradície bola dcérou židovského kňaza Joachima a jeho manželky Anny . Narodila
sa im v pokročilom veku. Jej rodičia bývali v Nazarete. Od troch rokov bola na výchove v Jeruzalemskom
chráme, tam pod dohľadom žien – manželiek kňazov sa dievčatá učili základným ručným prácam, domácim
prácam, i poznaniu sv. Písma. Mali byť z nich starostlivé manželky a matky. Od 14 roku života už sa mohli
vydávať.
Zvestovanie Pána anjelom Gabrielom sa udialo približne v 16 roku života Panny Márie. V tom čase už bola
zasnúbená s Jozefom . Ženícha vyberali rodičia, po porade s kňazom. Zasnúbenie trvalo približne rok. Aktom
zasnúbenia sa pripravovali na manželstvo. Ženích počas tohto obdobia mal prichystať domácnosť. Po
Zvestovaní Pána na tri mesiace Panna Mária išla k svojej príbuznej Alžbete . Pomáhala jej , lebo Alžbeta bola
už v šiestom mesiaci tehotenstva, ako to oznámil anjel Gabriel Panne Márii. Pri tejto návšteve sa udialo
výnimočné stretnutie dvoch požehnaných matiek. Alžbeta z vnuknutia Ducha Svätého spoznala v Panne Márii
Matku Božieho Syna a Panna Mária odpovedala na jej pozdrav ďakovným chválospevom : Velebí moja duša
Pána.

Sv. Jozef , snúbenec a ženích Panny Márie , bol skúšaný vo svojej viere, keď zbadal známky materstva na
svojej snúbenici . Rozumom sa tajomstvo Božieho vtelenia nedá pochopiť. Ide o priamy zásah Boží do
stvorenia. Jozef chcel potajomky prepustiť svoju snúbenicu, lebo ju nechcel vystaviť potupe. Preto Boh aj jemu
vyjavil toto tajomstvo, aby sa upokojil a prijal svoju snúbenicu za manželku . Jozef to tak aj urobil. Stal sa
potom pestúnom malého Ježiša. Panna Mária sprevádzala Ježiša od jeho narodenia až po smrť na kríži . Aj keď
nemohla byť všade s ním, mnohé udalosti zachovávala vo svojom srdci a premýšľala o nich.
Panna Mária je predobrazom Cirkvi, ktorá s vierou Božie slovo prijíma, hlása ho, žije s ním, stráži ho. Dielo
spásy , vykúpenie ľudí z hriechov skrze Ježiša Krista rastie , a prináša mnohým ľuďom, ktorí uveria , večný
život. Deje sa to v spolupráci s Božou milosťou a v tom je Panna Mária veľkým príkladom.

Čo je Cirkev? Kto je Cirkev ? Cirkev , ktorú založil Ježiš Kristus je spoločenstvo pokrstených ľudí, ktorí
veria v Ježiša Krista, a žijú podľa náuky Evanjelia. . My všetci, čo sme pokrstení, patríme do Cirkvi.
Cirkev nazývame Mystické = tajomné Telo Kristovo. Čo to znamená? Znamená to, že sme jedno spoločenstvo
spojené tak, ako sú spojené bunky v jednom Tele. Nemožno odlúčiť jedného od druhého. Sme jedna Božia
rodina. Preto sa v Cirkvi pri oslovení voláme bratia a sestry.
Príklady jednoty Cirkvi : Ak niekto urazí v rodine otca, dotýka sa to všetkých. – otca , matky , brata , sestry. Ak
niekto pichne špendlíkom váš prst, bolí vás to, lebo je to Váš prst. Ak niekto pichne špendlíkom do dreva,
necítite bolesť. Takto je to s jednotou v cirkvi. Každý hriech jednotlivca vplýva na Cirkev, a opačne dobrodenia
a milosti v Cirkvi, prúdia ku každému.
Cirkev sa zrodila z Krista, presnejšie z jeho obety na kríži. Tým , že zomrel za nás, priniesol On, jeden za
všetkých, odpustenie hriechov. Každý, kto uverí v Ježiša Krista a dá sa pokrstiť, vojde do tohto spoločenstva
lásky Boha.
Sv. omša, obeta Kristova, je stredobodom života Cirkvi. Veľkosť Kristovej obety je v tom, že sa za odpustenie
našich hriechov obetoval Boží Syn, a tak cena tejto obety je nekonečná. On je rovný Bohu Otcovi.
Ako delíme spoločenstvo ľudí v Cirkvi? Cirkev ako spoločenstvo delíme na tri skupiny. a/ Cirkev oslávená,
b/ Cirkev putujúca , c/ a Cirkev trpiaca.
Spoločenstvo ľudí Cirkvi oslávenej je spoločenstvo Svätých, teda tých, ktorí už sú v Božej sláve v nebi. Sú to
duše ľudí, ktorí sa osvedčili vo vernosti Bohu v pravde, spravodlivosti, láske, vernosti, čnostiach, obetavosti,
konaní dobrého, a v živote svedectva o Kristovi až na smrť – teda mučeníckou smrťou. Toto spoločenstvo ľudí
má zásluhy, a preto oroduje za nás. Bohu sú milí, pre svoju lásku a vernosť. Prihliada na ich prosby. Z pokladu
zásluh svätých čerpá aj Cirkev, keď ľudom žijúcim tu na zemi, alebo trpiacim v očistci, udeľuje odpustky, teda
odpustenie časných trestov za hriechy.
Spoločenstvo ľudí Cirkvi putujúcej to sme my, žijúci tu v pominuteľnosti na tejto zemi. Máme svoje zápasy
a skúšky. Boh nás môže skúšať vo viere, trpezlivosti, oddanosti, v čnostiach, vernosti, nádeji, láske. Je rozdiel
medzi skúšaním a pokúšaním. Boh nikdy nepokúša na hriech. Pokúšanie na hriech má svoj pôvod v závisti
zlého ducha a v našej žiadostivosti a pýche. Pokúšanie smeruje vždy na neposlušnosť voči Bohu, Božej láske,
prikázaniam, a vernosti Bohu. Pokúšanie má za cieľ oklamať človeka vo vzťahu voči Bohu a ľuďom. Hriech
potom rozdeľuje ľudí a stavia človeka proti Bohu, a človeka proti človeku. Ovocím hriechu je vždy strata lásky,
úcty , jednoty a pokoja. Tým, že zápasíme o vernosť Bohu, že sa osvedčujeme v skúškach, a odolávame
pokušeniam, posväcujeme svoj život. Kto vytrvá do konca , ten bude spasený. Príprava k Sviatosti birmovania
má za cieľ voviesť nás do povedomia, že aj my musíme bojovať o našu vieru, ako nová generácia kresťanov.
Prekonávať strach, nehanbiť sa za svoju vieru, vedieť aj na verejnosti vyznať svoju vieru, trpieť pre vieru,
chápať, že byť kresťanom, znamená vydávať svedectvo svojím životom o svojej viere.
Spoločenstvo ľudí Cirkvi trpiacej sú duše ľudí v očistci. Žili na tejto zemi tak ako my. Nemôžu ešte vidieť Boha
a byť v šťastí a vo svetle lásky . Bráni im v tom ich nedostatok pokánia, a lásky. Musia trpieť podľa
spravodlivosti, za zanedbanie dobrého, za klamstvá, pýchu, egoizmus, za pochybovanie vo viere v Boha a
Cirkev, za neposlušnosť . ... atď. Potrebujú sa vyslobodiť z očistca . Jeden deň v očistci je dlhší ako v našom
čase rok... Boh je mimo času, takže u Boha jeden deň je ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Ich
vyslobodenie závisí od veľkosti Božej lásky , milosrdenstva, ktoré im nakloní spoločenstvo Cirkvi oslávenej
a putujúcej, Pre zásluhy svätých, a pre naše zásluhy môžu dosiahnuť vyslobodenie. Preto sa za nich modlíme
najmä v období spomienky na zosnulých od 1. do 8. novembra.
Vlastnosti Cirkvi : Základné vlastnosti Cirkvi , ktorú založil Ježiš Kristus sú : Jednotná, svätá, apoštolská
a katolícka = všeobecná .
Jednotná preto, že veríme v jedného Boha, máme jedno učenie Evanjelium, jedného zakladateľa Ježiša Krista,
Božieho Syna. Svätá preto, že máme prostriedky posväcovania, a cieľ pre ktorý založil Ježiš Kristus Cirkev je
posvätenia a spása. Apoštolská preto, že sa šíri apoštolovaním = ohlasovaním. Katolícka preto, že každý človek
, ktorý uverí ,môže sa dať pokrstiť a byť spasený, je pre všetkých. Je to všeobecná spasiteľná vôľa Božia. Boh je
Otcom všetkých ľudí.

Veriaci kresťan má mať úprimný vzťah voči Bohu. Súčasťou prípravy k sviatosti birmovania je aj katechéza
o duchovnom živote. Nie je možné mať úprimný vzťah voči Bohu bez spytovania svedomia. Tým , že si
spytujeme svedomie, udržiavame svoj život v pravde pred Bohom a ľuďmi. Spytovanie svedomia má očisťujúci
charakter. V dobrom nás svedomie chváli, v zlom nám vyčíta. Výčitky svedomia sú utrpením, ktoré spôsobuje
hriech. Avšak táto bolesť je preto, aby sme si boli vedomí , že ranu po hriechu treba ošetriť a zahojiť .
Uzdravenie prináša Božia milosť vo sviatosti zmierenia a Sviatosti Oltárnej.
Čo je svedomie ? – Svedomie je Boží hlas v duši človeka, ktorý nám hovorí čo je dobré a čo zlé. Ľudská duša
je obrazom Boha v nás. Rozoznáva pravdu, lásku, spravodlivosť, dobro, čestnosť, ale rozoznáva
aj zlo. A pretože Boh je Láska a Dobro, svedomie v prípade hriechu cíti , že duša je ranená stratou lásky . Preto
po spáchanom hriechu svedomie v duši kričí, hryzie, nedá pokoj, vyčíta.
Niektorí ľudia chcú umlčať svedomie. Správajú sa ako pštros, ktorý v prípade nebezpečenstva strčí hlavu do
piesku. Tým, že sa o hriechu nehovorí, alebo sa nechce hriech vidieť, ešte zlo neprestalo a nebezpečenstva
pretrváva.
Zahlušené svedomie . – to je také svedomie , ktoré človek pestuje tým, že opakovane pácha hriech, .
Vyhľadáva hlučné zábavy, alebo všelijakú činnosť, len aby nebol v tichu. Nechce nič počuť o Bohu, o viere,
o modlitbe, o prikázaniach a morálke, o Cirkvi, o smrti, o Božom súde, ...
Mylné svedomie : to je také vedomie, ktoré nesprávnou výchovou, alebo príkladom deformuje schopnosť
pravdivo a správne hodnotiť ľudské činy v súlade s Božou objektívnou pravdou.
/1.príklad: Niektorí rodičia hovoria vlastným deťom, ktoré dali pokrstiť, že netreba chodiť do kostola každú
nedeľu na sv. omšu . Je to v rozpore s objektívnou pravdou Cirkevného prikázania, ktoré viaže povinnosťou ,
pod ťarchou hriechu, zúčastniť sa na sv. omši. Ale rodič vychováva deti tak, že toto prikázanie nerešpektuje.
Keď mu niekto dohovára – nepočúva. Takto vlastné deti vychováva v mylnom svedomí.
2. príklad : Niektorí mladí ľudia, muž a žena , žijú intímne v spoločnom zväzku, bez sviatostného manželstva,
ako druh a družka. Pritom medzi nimi nie je žiadna prekážka k manželstvu. Keď im kňaz dohovára, aby
uzavreli riadne manželstvo, lebo žijú v hriechu, tvrdia , že necítia výčitky svedomia. Chcú pristupovať aj
k sviatostiam a divia sa , ak im kňaz nemôže dať platné rozhrešenie. Objektívne takýto zväzok medzi mužom
a ženou, kde žijú intímnym životom je prestupovaním 6. prikázania nezosmilníš. Avšak v mylnom svedomí sa
ľudia vyjadrujú, že je to normálne, moderné, samozrejmé .
Čisté svedomie : je schopné rozoznávať dobré od zlého a je v súlade s objektívnou pravdou Božou .
Ako si treba spytovať svedomie? Spytovať svedomie si máme denne, najmä pred modlitbou. Potom pri
každej sv. omši. A určite je podmienkou pre dobrú sv. spoveď. Svedomie si spytujeme tak, aby sme svoj život
konfrontovali s tým, čo je Božia vôľa. Božiu vôľu vyjadrujú Božie prikázania /Desať Božích prikázaní, / Cirkevné
prikázania, /Pätoro Cirkevných prikázaní / a najviac Hlavné prikázanie lásky,/Milovať budeš Pána z celého
srdca...../ lebo Boh je láska. Nemožno milovať Boha, ktorého nevidíme, ak nemilujeme človeka, ktorého
vidíme.
Rozdiel medzi ťažkým a ľahkým hriechom , veľkým a malým hriechom : Ťažký hriech človek spácha keď
vedome a dobrovoľne prestúpi prikázanie vo veľkej veci. Teda musí tam byť rozum a sloboda človeka vedomým úmyslom ublížiť druhému človeku, alebo uraziť Boha. Ťažkým hriechom človek stratí natoľko lásku
a úctu k Bohu alebo ľuďom, , že stráca Božiu milosť posväcujúcu.
Ľahký - Malý hriech človek spácha keď nemá úmysel prestúpiť vo veľkej veci Božie prikázanie ani ublížiť
druhému človeku. Malé hriechy však zoslabujú rozum a vôľu človeka , že ich opakovaním sa môže dopustiť
nakoniec ťažkého hriechu.
Milí birmovanci, téma tejto prednášky je špeciálna , vzhľadom na to, že sv. Otec , pápež František mal
prejav v Európskom parlamente v tento týždeň. Upozorňujem, že sa nestáva často, aby sv. Otec mal prejav
v Európskom parlamente. Posledný prejav mal sv. Otec Ján Pavol II. v. r. 8.10.1988 , teda pred 26. rokmi.
Vystúpenie pápeža sv. Otca Františka, bolo kritické , ale prijaté s veľkým potleskom. Chcem vám, milí
birmovanci pripomenúť, že hlava katolíckej Cirkvi mala , a má čo povedať aj v dnešnej dobe v európskom
parlamente. Veriaci sa nemajú za čo hanbiť. Môžete byť hrdí , že patríte do katolíckej Cirkvi.
Ako nosné myšlienky sv. Otca vyzdvihnem tieto :
a/ Dôstojnosť ľudskej osoby. Sv. Otec sa pýta : ...Aká dôstojnosť existuje , keď chýba možnosť slobodne
vyjadriť svoj názor alebo vyznávať bez obmedzení svoju náboženskú vieru? ....Akú dôstojnosť môže vôbec nájsť

osoba, ktorá nemá jedlo alebo existenčné minimum pre život, a čo je ešte hrošie, nemá ani prácu, ktorá mu
udeľuje dôstojnosť? .....pretrváva stále veľa situácii, v ktorých sa s ľudskými bytosťami zaobchádza ako
s predmetmi, ktorým možno naprogramovať počatie, konfiguráciu a použiteľnosť, a ktoré potom môžu byť
vyhodené preč, keď už viac neslúžia, pretože sa stali slabými, chorými, alebo starými. Podporovať dôstojnosť
osoby znamená uznať, že má neodňateľné práva, ktorých nemôže byť zbavená niekoho ľubovôľou a o to menej
v prospech ekonomických záujmov.
b/ Transcendentnosť človeka . Znamená hľadieť na človeka , ako na bytosť stvorenú Bohom, ktorý dal
prirodzenosť človeku vybavenú kompasom , teda schopnosťou rozlíšiť dobro od zla. Človek nie je absolútno, ale
bytosť vzťahová. Jednou z chorôb , ktoré sa mi zdajú byť dnes v najviac rozšírené v Európe , je osamelosť,
vlastná tomu, kto je pozbavený vzťahov. Vidieť ju osobitne u seniorov, často ponechaných na svoj osud, ako aj
u mladých, bez oporných bodov a vyhliadok do budúcnosti. Vidieť ju v mnohých chudobných, ktorí obývajú
naše mestá, . Vidieť ju v zmätených očiach emigrantov, ktorí sem prišli hľadať lepšiu budúcnosť.
Európa, ktorá nie je viac schopná otvoriť sa transcendentnému rozmeru života, je Európa, ktorá riskuje, že
pomaly stratí vlastnú dušu a aj toho ducha humanizmu, ktorého jednako miluje a bráni.
c/ Životné štýly v Európe: sú egoistické, charakterizované blahobytom, ktorý je už neudržateľný, často
ľahostajný vo vzťahu k okolitému svetu, najmä k najchudobnejším. Človek čelí riziku, že bude zredukovaný na
súčiastku v mechanizme, ktorý bude s ním zaobchádzať rovnako, ako so spotrebným tovarom na použitie...Je
to veľký omyl, ktorý nastáva, keď prevažuje absolutizácia techniky, ktorá vyúsťuje do konfúzie cieľov
a prostriedkov. Je to neodvratný výsledok kultúry vyradzovania a bezbrehého konzumizmu. .
d/ Dať nádej Európe : Prvou oblasťou je iste oblasť výchovy, počnúc rodinou, základnou a cennou bunkou
každej spoločnosti. Rodina jednotná, plodná a nerozlučiteľná prináša so sebou základné prvky pre to , aby sme
dali nádej budúcnosti. Bez takého pevného základu bude výsledkom stavanie na piesku, so závažnými
sociálnymi dôsledkami.
Udržať nažive realitu demokracií /v štátoch/ je výzvou tohto historického momentu, aby sa nestalo, že sila
národov ustúpi pred tlakom multinárodných , nie univerzálnych záujmov. Dejiny dnes pred Európu kladú výzvu,
aby sa Európa nepremenila na uniformný systém finančnej moci v službe neznámym mocnostiam.
Prirovnanie k topoľu: Európa akoby chcela odťať korene mohutného topoľa. Korene jej dalo kresťanstvo. Tie
korene však topoľ živia. Hrubý kmeň začas síce ešte dá výživu vetvám siahajúcim k nebu, ale nakoniec sa
vyprázdni , a ostane mŕtvy, dutý. Konáre spadnú na zem. Takto smutne môže skončiť aj pýcha Európy.

Kto ustanovil manželstvo? Každý birmovanec , alebo lepšie povedané každý veriaci človek má vedieť, že
manželstvo ustanovil Boh. Aj neveriaci ľudia cítia, že manželstvo vo svojej vnútornej kvalite prevyšuje niekedy
aj ich samých. Napríklad: Hoci každý normálny človek môže uzavrieť manželstvo, nie všetci dokážu zachovať
manželskú vernosť. O manželstve, ktoré ustanovil Boh máme v modlitbe požehnania nad novomanželmi
vyjadrenú myšlienku, že manželstvo je také dokonalé dielo Božie, že ho nezničil ani hriech, ani potopa sveta.
Hovoríme , že manželstvo je Božieho práva. Pán Ježiš povedal o manželstve: „Na počiatku stvoril Boh muža
a ženu, preto čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje!“ Znamená to, že pôvod manželstva ľudí je u Stvoriteľa,
tak nás – ľudí Boh stvoril, že sme schopní manželstva. Prví ľudia muž a žena, Adam a Eva, boli manželia. Ak by
nejaká ľudská ustanovizeň, /nech by to bol ktokoľvek, štát, jednotlivci,... / chcela zrušiť manželstvo, alebo ho
nahradiť niečím iným, previňovala by sa voči Božiemu právu ťažkým spôsobom
Čo je manželstvo? Manželstvo je nerozlučný zväzok jedného muža a jednej ženy, ktorí si navzájom výmenou
manželského súhlasu /manželským sľubom/ sľúbia žiť vo vzájomnej láske a úcte, vernosti a pomoci, službe
a obetavosti , v šťastí i v nešťastí , v zdraví i v chorobe, po všetky dni svojho života. Manželstvo teda zaväzuje
k tomu, že sa nikdy neopustia. Je jednotné a nerozlučiteľné až do smrti.
Aké sú povinnosti manželov ? Povinnosť manželov : a/ je žiť pod jednou strechou, v jednej domácnosti
a pomáhať si, b/ splodiť manželským spolužitím v láske deti a spoločne ich zaopatrovať a vychovávať podľa
evanjelia, odovzdať im dar viery. Povinnosť a zodpovednosť k deťom majú rodičia do dospelého veku svojich
detí. Viaže ich to pod ťarchou ťažkého hriechu. Pán Boh chráni autoritu rodičov pri výchove detí prikázaním úcty
: 4 prikázanie znie : Cti svojho otca a matku svoju. Avšak aj pri dospelých deťoch, príklad dobrého života
rodičov zaváži, a úctu vďačnosť voči rodičom sú deti povinné prechovávať po celý život. V tom spočíva pevnosť
rodiny.
Ako znie manželský súhlas? : Ja, M. , beriem si teba, M. za manželku / manžela / a sľubujem pred
všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom / manželkou / , a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani
v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.
Čo je sviatosť manželstva? Je sviatosť, v ktorej Pán Ježiš povýšil manželstvo medzi mužom a ženou, aby bolo

znakom jeho vzťahu k Cirkvi. Pán Ježiš je nebeský ženích, Cirkev je jeho nevesta. On miluje svoju Cirkev takou
láskou, že za ňu položil svoj život na kríži. Teda posvätil manželskú lásku nadprirodzenou Božou láskou, ktorá
nie je ohraničená nijakou nedokonalosťou. Je verná a stála až na smrť. . Symbol tejto lásky je jednotnosť
a nerozlučiteľnosť. Pán Boh nemá rád ľudí len na jeden, alebo viac rokov , ale nerozlučiteľne. V takejto láske
pokrstení ľudia majú uzatvárať manželstvo, a v tom je posvätnosť, dokonalosť a nedotknuteľnosť manželstva.
Nik nemá väčšej lásky, ako keď položí svoj život za tých , ktorých miluje. Boh vo svoje láske znáša aj
nedokonalosti ľudí, ba obetou na kríži koná výkupnú obetu na odpustenie ľudských hriechov.
Čo majú veriaci ľudia vyjadriť v referende o rodine a manželstve, a o výchove detí ?
Všetci veriaci ľudia v Boha, ale aj tí, ktorí si vážia manželstvo medzi mužom a ženou, a ktorí si vážia prirodzenú
rodinu , / keďže sa jedná o ústavný zákon v našom štáte/ majú vyjadriť, že všetky snahy a praktiky uzákoniť
homosexuálne manželstvá, adopcie detí homosexuálnymi pármi, sú v ťažkom rozpore s kresťanským učením a
v rozpore s prirodzeným otcovstvom a materstvom.
Čo je homosexualita ? Je to náklonnosť k tomu istému pohlaviu. Homosexualita nie je vrodená. To znamená ,
nikdy sa nepotvrdila genetická danosť homosexuálnej orientácie. Nikto sa nemôže narodiť ako homosexuál.
Takýmto sa stáva praktizovaným homosexuality. Spolužitím osôb rovnakého pohlavia sa praktizuje
homosexualita a tak príťažlivosť k tomu istému pohlaviu je podnietená prostredím v ktorom žije človek. Čím
zdravšie je prostredie, tým menej sa homosexualita objavuje.
Aké sú to sviatosti uzdravenia ?
Sú to Sviatosť zmierenia a Sviatosť Pomazania chorých . Súvisia s tým, že Pán Ježiš kade chodil, uzdravoval
chorých, odpúšťal hriechy ba i mŕtvych kriesil.
Čo povedal pán Ježiš o uzdravovaní z hriechov?
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých , ale hriešnikov , aby sa kajali.
Aspoň 2 príklady uzdravenia z hriechov :a/ Pán Ježiš vošiel do domu mýtnika Zacheja. On potom prehlásil:
Pane, ak som voľakoho oklamal, vrátim štvornásobne, a polovicu svojho majetku rozdám chudobným.
b/Pán Ježiš odpustil hriechy kajúcej žene, ktorá slzami zmáčala jeho nohy, a veľmi preukázala, lásku a ľútosť
nad svojimi hriechmi.
Čo je potrebné pri uzdravení z hriechov?
Pri uzdravení z hriechov je potrebná kajúcnosť človeka, a jeho ľútosť nad zlým životom. Potom je tam dôležité
osobné stretnutie s milosrdenstvom Pána Ježiša. Bez milosrdenstva Božieho, ľudia nie sú schopní dokonale
prejaviť kajúcnosť a ľútosť. Z Krista vyžarovala sila , ktorá ozdravovala duše ľudí. Aj zlí duchovia s krikom
vychádzali : Ty si Syn Boží! Nechaj nás! Čo ťa do nás! Keď ich Pán Ježiš vyhnal, museli odísť, a nechať človeka
na pokoji.
Ako sa vysluhuje sviatosť zmierenia?
1. Najprv spytovaním svedomia spoznávame svoje hriechy . Modlíme sa aj k Duchu Svätému, aby sme mali
odvahu a silu svoj hriech spoznať a vyznať. 2. Potom si vzbudzujeme ľútosť , najlepšie dokonalú z lásky voči
Pánu Ježišovi, že sme ho svojimi hriechmi urazili. Pri ľútosti máme myslieť na utrpenie a preliatu Krv Kristovu
na kríži. 3. Po dokonalej ľútosti sme schopní urobiť predsavzatie, že hriechu sa už nedopustíme a nikdy k nemu
nevrátime. 4. Takto pripravení sme schopní predstúpiť pred kňaza, a v ušnej sv. spovedi, vo vyznaní, povedať
svoje hriechy. 5. Kňaz nás má vypočuť, povzbudiť, dá nám vykonať primerané zadosťučinenie za naše hriechy,
a v mene Pána Ježiša udelí rozhrešenie, odpustenie našich hriechov. Tak nás v mene Pána Ježiša uzdravuje z
hriechov.
Ako sa vysluhuje sviatosť pomazania chorých?
Sviatosť pomazania chorých vysluhuje kňaz tak, že ak je to možné , najprv chorého vyspovedá, aby mal
odpustené hriechy. Potom nasleduje modlitba nad chorým, vkladanie rúk na hlavu chorého, a pomazanie
chorého na čelo a dlane rúk Olejom chorých. Olej chorých je posvätený olivový olej biskupom . Obyčajne sa
tento olej svätí na Zelený štvrtok v katedrále aj s Olejom katechumenov, a Olejom Chrizmou.
Olej chorých predstavuje novú životnú silu, aby človek mohol znovu pracovať, žiť , ak je to Božia vôľa. Pri
pomazaní kňaz hovorí: Skrze toto sväté pomazanie, nech Ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého , a
oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní!

Kedy udeľujeme sviatosť pomazania chorých?
Sviatosť pomazania chorých udeľujeme vtedy, keď je človek vo vážnej chorobe ohrozujúcej jeho život, starobe,
slabosti, pred vážnou operáciou. Možno ju prijať opakovane, keď sa zdravotný stav zhorší. Alebo v inej chorobe.
Príbuzní sa majú postarať, aby chorému bolo umožnené priať túto sviatosť.
Ktoré sviatosti zanechávajú na duši nezmazateľný znak – charakter?
Nezmazateľný znak – charakter zanechávajú na duši tri sviatosti. Je to sviatosť krstu, sviatosť birmovania,
a sviatosť posvätenia kňazstva.
Čo je to nezmazateľný znak – charakter sviatosti ?
Je to duchovný znak, ktorý v duši človeka zanechala sviatostná milosť. Po prijatí takej sviatosti človek bol
poznačený , že patrí Bohu. Božie poznačenie je neodvolateľné, preto ho nemožno zmazať. Sviatosť krstu ani
sviatosť birmovania, ani sviatosť posvätenia kňazstva , nemožno platne opakovať. Napr. kto raz bol pokrstený,
krst mu platí, aj keby odpadol od viery, kto raz bol pobirmovaný, birmovka mu platí, aj keby sa stal
ľahostajným , kto raz prijal sviatosť kňazstva, ostáva kňazom, aj keby sa stal nehodným . Bolesťou ostáva, že
aj pokrstení ľudia môžu pre ťažké hriechy stratiť Božiu milosť . Aj pokrstení ľudia, ak nebudú konať pokánie,
môžu byť zatratení.
Čo je sviatosť posvätenia kňazstva?
Sviatosť posvätenia kňazstva je sviatosť, v ktorej Pán Ježiš dáva účasť na svojom služobnom kňazstve tým
mužom, ktorých si povolal do kňazského stavu. Služobné kňazstvo znamená, že kňazi majú účasť na jedinom
kňazstve Pána Ježiša, aby mohli konať tú istú obetu, ako konal Pán Ježiš na kríži. /obetu sv. omše na
odpustenie ľudských hriechov. / Ďalej kňazi majú z poverenia Pána Ježiša moc odpúšťať hriechy a vysluhovať
sviatosti. Úloha kňazov je ďalej vyučovať, katechizovať, hlásať evanjelium, a svedčiť o Kristovom
zmŕtvychvstaní.
Kedy a ktorými slovami ustanovil Pán Ježiš sviatosť posvätenia kňazstva?
Sviatosť posvätenia kňazstva Pán Ježiš ustanovil pri poslednej večeri, keď učeníkov poveril aby konali obetu sv.
omše: „Toto robte na moju pamiatku!“
Kedy a ktorými slovami dal Pán Ježiš moc kňazom odpúšťať hriechy?
Bolo to po zmŕtvychvstaní keď sa im prvýkrát zjavil opäť živý. Bolo to ovocie jeho víťazstva nad hriechmi
a smrťou. Dýchol na apoštolov a povedal: „Prijmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy odpustia sa mu,
komu zadržíte, zadržia sa mu!“
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V katolíckej Cirkvi sa pridŕžame tradície, že Pán Ježiš si vybral za apoštolov a učeníkov mužov.
Neznamená to, že na živote celej Cirkvi nemajú ženy nijakú úlohu. Práve naopak. Panna Mária, aj iné nábožné
ženy, vždy sprevádzali i Pána Ježiša, i jeho učeníkov, a boli na pomoci modlitbou i skutkami pri šírení Evanjelia
a raste Cirkvi. Pán Boh dal ženám osobitné úlohy, ako je materstvo, výchova , pomoc v službe, zasvätenie
v panenstve, alebo v rehoľnom živote, podľa pravidiel. Citlivosť, nábožnosť, a starostlivosť žien, veľmi dopĺňa
to, čo nemôžu vykonať sami muži .
Čo je všeobecné kňazstvo?
Všeobecné kňazstvo má každý pokrstený človek. Máme účasť na živote Krista na jeho kráľovskom, prorockom,
učiteľskom a kňazskom úrade. Vo sviatosti krstu sme sa stali Božíme deťmi. Teda máme vydávať svedectvo
o Bohu ako Kristus!
Čo je Bohu zasvätený život?
Je to taký život, kde človek, ktorý spozná veľkosť Božej lásky , sa rozhodne tej láske obetovať svoje sily,
zdravie, schopnosti, aby o nej svedčil pred Bohom i pred ľuďmi. Je to vo svojej podstate naplnenie zákona
najväčšieho prikázania. : Miluj Pána Boha svojho z celého srdca, z celej duše, z celej mysle , zo všetkej svojej
sily , a blížneho ako seba samého.
Aký má vzťah modlitba pre Bohu zasvätený život?
Bez úprimnej modlitby sa nemožno páčiť Bohu. A práve modlitbou človek vyprosuje najpotrebnejšie milosti pre
seba i pre celý svet.

Krížová cesta a Sviatosť zmierenia
momentoch.

: Krížová cesta úzko súvisí

so Sviatosťou zmierenia v niektorých

a/Spytovanie svedomia – voči Kristovi zahoreli nepriatelia nenávisťou , lebo odhaľoval pravdu o ich
hriechoch. Od Krista žiadali priznanie či je Boží Syn . Túto pravdu vyjadril : áno som. Bohu neuverili , a súdili ho
pre rúhanie. Nesúdili svoje hriechy, ale Božiu pravdu. Pri spytovaní svedomia vo sviatosti zmierenia máme
odhaliť pravdu o sebe ,o svojich hriechoch, o svete, a o tom , či náš život je v súlade s objektívnou pravdou
Božou a s náukou Cirkvi vo veciach viery a mravov.
b/ Ľútosť nad hriechmi - zlý duch nie je schopný ľutovať hriechy a konať pokánie, a tak aj ľudia , ktorí
neľutujú hriechy, majú v sebe niečo diabolské .Hriešni ľudia sú schopní prenasledovať nevinných. . Kristus sa
za ľudí v tej najťažšej chvíli modlil o odpustenie : Odpusť im lebo nevedia čo robia. Prejavil ľútosť nad ich
hriechmi. Iba ten človek dokáže dokonale ľutovať hriechy, kto je ich schopní odpúšťať. Kristus učí: Odpúšťajte
a odpustí sa vám. Pri sviatosti zmierenia je najlepšia dokonalá ľútosť, keď ľutujeme z lásky voči Bohu, a z lásky
k ľuďom.
c/ Predsavzatie chrániť sa hriechu - . Kristus koná krížovou cestou výkupnú obetu, aby zachránil ľudí pre
večný život. Použil všetko , rozum, vôľu , poslušnosť nebeskému Otcovi, lásku, aby dokonal dielo spásy. Pri
predsavzatí ide o to, aby sme použili všetky svoje schopnosti rozumu a vôle na to, aby sme sa
k predchádzajúcemu zlému spôsobu života už viac nevrátili. Pri predsavzatí si máme uvedomiť, že už nechceme
viac Krista odsúdiť, a hnať na kríž , ale dobrým predsavzatím chrániť sa hriechu chceme s Kristom
spolupracovať na spáse sveta.
d/Vyznanie hriechov – Vyznanie viery je verejné priznanie ku Kristovi. Kristus bol verejne ukrižovaný.
Koľkokrát sa človek hanbí na verejnosti vystúpiť ! Vyznanie hriechu je potvrdenie toho, že kvôli našim hriechom
bol Kristus ukrižovaný. Niekedy museli ľudia svoje hriechy vyznať verejne. To nie je nič príjemného . Aby sa
zabránilo zneužiteľnosti verejného vyznania hriechov , prišlo vyznanie svojich hriechov pred kňazom, ktorého
viaže spovedné tajomstvo. Kňaz zastupuje Cirkev, verejnosť, a spovedá v Ježišovom mene: Komu odpustíte
hriechy, odpustia sa mu. Kto nechce vyznať svoj hriech, akoby nechcel pochopiť, že Kristus verejne trpel,
a verejne bol ukrižovaný pre naše hriechy. Ukrižovanie nebola súkromná záležitosť.
e/ Zadosťučinenie vo sviatosti zmierenia je vec spravodlivosti. Je to náhrada za škodu, ktorú sme svojimi
hriechmi spáchali. Hriechy môžu spôsobiť škodu materiálnu, ale i duchovnú. Materiálna škoda je na majetku, na
peniazoch, na hodnote , ktorá je merateľná nejakým finančným ohodnotením.
Duchovná škoda je materiálne nemerateľná. Je to pohoršenie, zarmútenie, sklamanie, bolesť v duši, strata
zdravia, strata priateľstva, dôvery, vernosti , lásky, priateľstva, úcty, strata dobrého mena, .... života. Tým, že
Kristus prijal na seba utrpenie kríža, /počnúc tým, že sa pre nás krvou potil od úzkosti pred smrťou, zradou
Judáša, , zapretím od Petra, nespravodlivým súdom , bičovaním, tŕním korunovaním, nesením kríža a pádmi
pod ním na krížovej ceste, a nakoniec samotným ukrižovaním / prijal na seba zadosťučinenie za naše hriechy.
Ak niekto ide na sv. spoveď , obyčajne dostane niečo sa pomodliť, alebo vykonať nejaký dobrý skutok alebo
zapretie v niečom, na zadosťučinenie.
Vždy si však máme pomyslieť na to, že pravé zadosťučinenie je spojené s Kristovým umučením. Preto aj my si
máme za svoje hriechy sami dávať zadosťučinenie primerané našim hriechom.

Čo je Veľkonočná oktáva ? Slávnosť zmŕtvychvstania Pána je najväčším kresťanským sviatkom. Slávime ho
na Veľkonočnú vigíliu, ktorou sa začína Veľkonočná nedeľa Zmŕtvychvstania Pána. Slovo vigília znamená
v slovenskom preklade očakávať, bedliť, byť pri vedomí privítať toho, ktorý má prísť. Teda čakáme na príchod
zmŕtvychvstalého Pána. Aby sa zvýraznila veľkosť a dôstojnosť tejto slávnosti, slávime tento sviatok osem dní.
/latinské slovo –octava=osem - osem dní slávenia.
Čo je podstatou veľkej noci? Podstatou Veľkej noci je slávenie zmŕtvychvstania Pána Ježiša, Božieho Syna.
Slávime „Paschu“ = Prechod zo smrti do života. Prechod z noci smrti do svetla Života . Pán Ježiš Kristus svojím
zmŕtvychvstaním premohol smrť, a obnovil život.
Tajomstvo Veľkej noci je tajomstvo Krista. Najprv Kristus –Boží Syn prijal na seba smrteľné telo. Narodil sa ako
človek. Jeho život sa stal darovaním Božej lásky tomuto svetu. Ale svet ho pre svoje hriechy neprijal. Neuverili
v neho. Odsúdili ho na smrť, ako toho, ktorý sa rúhal Bohu, lebo povedal , že je Boží Syn. Hoci videli jeho
skutky, jeho zázraky a počuli jeho slová radostnej zvesti o Božom kráľovstve - Evanjelium.
Odpoveď Boha, na ľudské hriechy, zlobu a neveru, bola zmierna obeta lásky. Ježiš Kristus obetoval svoj život na
kríži. Prijal kríž, prijal odsúdenie, prijal poníženie, prijal smrť. Vzal na seba všetky naše hriechy, slabosti,
bolesti, utrpenia, kríže. V jeho obeti zmierenia, sme boli zmierení s Bohom. Boli sme vykúpení z našich
hriechov. On splatil dlžobný úpis našich hriechov Božej láske a spravodlivosti.

Tak jeho smrťou bola zničená naša smrť, jeho smrťou boli zničené naše hriechy, jeho smrťou bola zničená
samotná smrť, a moc zlého ducha. Bol to koniec starého spôsobu života. Koniec noci hriechov, a noci zla.
Ježiš Kristus zostúpil k zosnulým , a na tretí deň vstal z mŕtvych. Jeho zmŕtvychvstaním začal nový život, život
vykúpených ľudí, život milosti novej a večnej zmluvy v jeho Tele a Krvi. Zmŕtvychvstaním začal život Cirkvi ako
rodiny Božích detí, do ktorej sme krstom boli prijatí aj my. Preto na Veľkú noc sa svätí krstná voda a obnovujú
sa krstné sľuby.
Zmŕtvychvstaním nám Kristus prisľúbil a daroval život , ktorý je večný. Vzkriesený Kristus už viacej neumiera
a smrť nad ním už viacej nepanuje.
Čo je Veľkonočná siveca – paškál ? Veľkonočná svieca je symbolom zmŕtvychvstalého Krista. Zapaľuje sa ,
čo znamená , že Kristus žije. On je svetlom života, a je svetlom sveta. Preto na veľkonočnú vigíliu kňaz trikrát
spieva – Kristus svetlo sveta ! A veriaci ľudia odpovedajú – Bohu vďaka!
Na svieci je napísané prvé a posledné slovo gréckej abecedy : A = Alfa a O = Omega . To znamená že Kristus –
Boh je počiatok a koniec všetkého. Od Boha je svet i človek. Človek má prísť k stretnutiu s Bohom . Boh je
Stvoriteľ, i Vykupiteľ človeka . Ale je i Sudca živých i mŕtvych.
Na svieci je napísaný aj náš letopočet, čo znamená , že aj v našom čase je Boh Pán času a večnosti. On je
večný. Aj v našom čase sa odohráva dielo vykúpenia a zmŕtvychvstania.
Zmŕtvychvstanie a Cirkev. Cirkev by nejestvovala bez zmŕtvychvstalého Krista. On ju oživuje. On dáva dary
Ducha Svätého. On dáva Božiu milosť, ktorá oživuje koho chce a ako chce. Od živého Krista sú Sviatosti . Treba
rozumieť , že Boh nás oživil s Kristom. On nás skrze Krista znovuzrodil z vody a Ducha Svätého pre večný život
s Bohom. Sviatostným krstom sme boli narodení do Božej rodiny Cirkvi.
Apoštolov ustanovil za svedkov svojho zmŕtvychvstania. A potom sa svedkom Kristovho zmŕtvychvstania stáva
každý človek, ktorý uverí a dá sa pokrstiť.
Boží život pôsobí cez Krista . Pôsobí v jeho láske a milosti.
Každá sviatosť darúva jeho milosť. Pri poslednej večeri sú posvätenie kňazstva a Eucharistia. Po zmŕtvychvstaní
je to sviatosť zmierenia. Zoslanie ducha Svätého na 10 deň po nanebovstúpení.
Od zmŕtvychvstalého Krista sú sviatosti kresťanského zasvätenia : Krst, birmovanie, Eucharistia.
Sviatosť zmierenia je jedna zo siedmych sviatostí. Každý , kto chce ísť na sv. prijímanie ju má prijať pre
očistenie duše od hriechov spáchaných po krste. Sviatosť zmierenia je sviatosťou uzdravenia od rán , ktoré
spôsobuje vina hriechov. Uzdravenie spočíva v pokoji duše, že sa prestane trápiť od výčitiek svedomia, a necíti
bolesť zo smútku, že je odlúčený od Boha. Sviatosť zmierenia prináša Božie odpustenie a s ním aj úľavu.
Kto ustanovil sviatosť zmierenia? Sviatosť zmierenia ustanovil Pán Ježiš bezprostredne po svojom vzkriesení
ako ovocie svojho víťazstva nad hriechmi a smrťou. Povedal svojim učeníkom : „Komu odpustíte hriechy budú
odpustené, komu zadržíte budú zadržané.!“ Apoštoli, a ich nástupcovia biskupi a kňazi tak majú moc odpúšťať
hriechy priamo od Pána Ježiša. Túto moc si nemôže nikto prisvojiť sám. Táto moc priamo závisí od Božieho daru
kňazstva.
Kto môže prijať sviatosť zmierenia ? Môže ju prijať každý pokrstený človek, ak mu v tom niečo nebráni.
Prijať túto sviatosť môže nejaké prekážka ako: nedostatočná ľútosť nad hriechmi, neplatné manželstvo,
náboženská ľahostajnosť, zátvrdlivosť v nekajúcnosti, neviera v odpustenie hriechov, neochota polepšiť sa,
cirkevný trest exkomunikácie, keď niekto spáchal nejaký zlý čin ako je : vražda nenarodeného dieťaťa, alebo
znesvätenie sviatostí.
Prečo svätá spoveď – vyznanie svojich hriechov má byť úplná? Pri vyznaní svojich hriechov nesmieme
zamlčať nejaký ťažký hriech z toho dôvodu, že ľútosť musí zahŕňať všetko, čím sme Pána Boha urazili v jeho
láske. Každý ťažký hriech je vážnou nevernosťou voči Božej láske, ktorá je čistá a svätá. Nemôžeme opravdivo
milovať Boha, ak neľutujeme nejaký hriech. Hriech je zlo, a teda nedostatok lásky k Bohu, alebo človeku.
Hriech vždy spôsobuje odlúčenie od Boha i od ľudí. Je treba pochopiť, že láska vytvára dokonalé spoločenstvo ,
v ktorom nemá miesto klamstvo. A hriech je klamstvo na Láske.
Môže sa Boh „unaviť „ z odpúšťania našich hriechov? Nie , Boh sa nikdy neunaví z odpúšťania, lebo Láska

sa neunaví z milovania. Boh preto odpúšťa , lebo dokonale miluje. Iba ten, kto nevie dokonale milovať, nevie
odpúšťať, alebo sa znechutí pri opakovaných nevernostiach . Je pravda však to, že človek bez Božej lásky nemá
silu vytrvať v odpúšťaní, a bez Božej milosti nedokáže opravdivo konať pokánie. Každý kajúcnik, aby mal silu
vyznať svoje hriechy a prosiť o odpustenie, už musí poznať nejakým spôsobom Božiu milosť.
Prečo je potrebná osobná spoveď – vyznanie hriechov ? Každý hriech sa dotýka ľudskej osoby. Aj keď
niektorých hriechov sa dopustí spoločenstvo ľudí, ako je napr. účasť na vojne, hromadné násilie, davová –
masová sila ľudu – napr. voľby: ľahostajnosť v otázkach viery a pravdy, morálky a spravodlivosti... Za hriech je
zodpovedný každý osobne ako jednotlivec s ľudskou dušou. To preto, lebo každý slobodný a zdravý človek je na
duši obdarený rozumom a slobodnou vôľou. Hriechu sa teda človek dopúšťa vedome a slobodne prestúpením
Božieho alebo ľudského zákona vo vážnej veci ako osoba. Preto je aj pre spravodlivosť potrebné osobné
vyznanie hriechu. Nestačí vyjadrenie : Všetci tak robili, taká bola doba...Pri osobnom vyznaní hriechov musí
človek povedať : Ja som tak robil, ja som tak myslel, ja som ublížil., ja som za to zodpovedný...
Čo bráni zlým anjelom - padlým anjelom konať pokánie a prijať sviatosť zmierenia? Padlí anjeli pre
svoju pýchu stratili schopnosť ľutovať hriech . Majú totiž také dokonalé poznanie , že veľmi dobre vedeli ,
a vedia ,čo spôsobuje neposlušnosť láske. V ich prípade ide o neschopnosť prijať pravdu, že Boh je Pán, a nikto
nie je ako Boh. Vo svojej dokonalosti naveky odmietli svetlo Života . Preto sú naveky zatratení. Bráni im v tom
teda vlastná pýcha a neposlušnosť. Oni oproti sile Božej, postavili silu svoju. Ale v tej chvíli sa strhol boj medzi
anjelmi v nebi. Ako je napísané, nebolo už pre nich miesta v nebi. Preto boli zvrhnutí.
Čo znamená veriť a vyznávať Ducha Svätého?
Znamená to vyznávať tretiu osobu Najsvätejšej Trojice. Duch Svätý vychádza od Otca a Syna, preto je im rovný
, a zároveň s Otcom a Synom sa mu vzdáva rovnaká poklona a sláva. Skrze Ducha Svätého dostávame my
ľudia nový život, život Božích detí.
Je možné oddeliť tri Božské osoby od seba?
V Najsvätejšej Trojici sú tri Božské osoby rozdielne , ale neoddeliteľné. Všetko čo konajú . robia v dokonalej
jednote. Otec , Syn a Duch Svätý konajú vždy osobne, ale neoddeliteľne jeden od druhého. Od začiatku
stvorenia až do skončenia čias nebeský Otec, ktorý stvoril svet , tvorí a udržiava všetko, a posiela svojho Syna.
V plnosti času , Boží Syn sa stal , človekom Ježišom Kristom. A nebeský Otec posiela so Synom aj svojho
Ducha, aby nás vo viere zjednotil s Kristom. Kristus , Boží Syn , sa počal z Ducha Svätého, a narodil z Márie
Panny. Po dokončení diela vykúpenia, smrťou na kríži, Kristus prisľubuje zoslanie Ducha Svätého na
apoštolov. Duch Svätý zoslaný na apoštolov , dokonale zjednocuje s Kristom ,a vytvára živé spoločenstvo
Cirkvi, rodinu Božích detí. Človek má teda skrze Ducha Svätého účasť na živote Najsvätejšej Trojice.
Ako možno pomenovať inými slovami Ducha Svätého?
Vlastné meno tretej božskej osoby Najsvätejšej Trojice je Duch Svätý. Pán Ježiš ho označil aj inými slovami
: napr. /grécky - Paraclétos /– čo znamená „Utešiteľ“, alebo „Duch Pravdy“ , V Novom Zákone ho nazývame aj
„Kristov Duch,“ Pánov Duch“, Boží Duch, „Duch Slávy“, „prisľúbený Duch“ . Na jednom mieste ho Kristus označil
aj ako varovný „Prst Boží“. /.... ak ja prstom Božím vyháňam zlých duchov....
Pomocou akých symbolov je predstavovaný Duch Svätý?
Symbolov Ducha Svätého je niekoľko. Najznámejšie sú tieto: a/ živá voda– vychádza z prebodnutého
Kristovho boku a uháša smäd pokrstených b/ Pomazanie olejom – je sviatostným znakom pri udeľovaní
sviatosti birmovania, c/oheň- zjavil sa pri zoslaní na apoštolov v podobe ohnivých jazykov. Oheň pretvára to,
čoho sa dotkne. d/žiarivý oblak – pre jedných temný , pre druhých osvetľujúci , v ňom sa zjavuje Božia sláva.
d/vkladanie rúk – udeľuje sa dar Ducha pri sviatostnej vysviacke, alebo pri pomazaní chorých, i pri birmovke.
e/ holubica – zostupuje Duch Svätý na Krista a zostáva nad ním.
Čo znamená, že Duch Svätý hovoril skrze prorokov?
Prorokmi sa rozumejú tí ľudia, ktorých Duch Svätý inšpiroval, aby hovorili v Božom mene. Duch Svätý privádza
proroctvá Starého zákona k plnému uskutočneniu v Kristovi a odhaľuje jeho tajomstvo v Novom zákone.
Aké je dielo Ducha Svätého v Panne Márii?
Duch Svätý završuje v Márii očakávania a prípravu Starého zákona na Kristov príchod. Jedinečným spôsobom ju

napĺňa milosťou a robí jej panenstvo plodným, aby porodila vteleného Božieho Syna. Robí ju matkou úplného
Krista - Ježiša . Panna Mária je v deň Turíc zoslania Ducha Svätého s Apoštolmi. Duch Svätý zjavením Cirkvi
začína „posledné časy.“
Čo sú to Turíce?
Sú to sviatky zoslania Ducha Svätého. Päťdesiat dní po svojom zmŕtvychvstaní, Ježiš Kristus hojne vylieva
Ducha a zjavuje ho ako božskú osobu. Najsvätejšia trojica je tak plne zjavená. Poslanie Krista a Ducha sa stáva
poslaním Cirkvi. Cirkev je Kristom poslaná v Duchu Svätom ohlasovať a šíriť tajomstvo spoločenstva
Najsvätejšej Trojice.
Ako pôsobí Duch Svätý v Cirkvi a v srdciach veriacich?
Duch Svätý Cirkev buduje , oživuje a posväcuje. Duch lásky vracia pokrsteným Božiu podobu stratenú
hriechom. V srdciach veriacich prináša ovocie : lásku , radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobroprajnosť,
miernosť, nevinnosť, ....Je to ovocie nového života. Navyše Duch Svätý je aj učiteľom modlitby.
1. Čo je modlitba ? Modlitba je povznesenie duše k Bohu, alebo prosba k Bohu o dobrá , ktoré sa zhodujú s
Božou vôľou. Kresťanskou modlitbou vyjadrujeme svoj osobný a živý vzťah Božích detí k nekonečne dobrému
Bohu Otcovi. Modlitbou tiež vyjadrujeme lásku k Božiemu Synovi Ježišovi Kristovi , ktorý nás vykúpením v krste
urobil Božími deťmi. A modlitba je vyjadrením aj lásky k Duchu Svätému , ktorého Kristus posiela od Otca ,
aby prebýval v srdci človeka a v múdrosti nás viedol po ceste spásy. .
2. Prečo existuje modlitba? Boh vložil do srdca každého človeka túžbu po sebe, pretože ľudská duša je jeho
obrazom. Všetky náboženstvá a najmä celé dejiny spásy hovoria o tejto túžbe človeka a hľadaní Boha. Boh je
prvý , ktorý priťahuje každého človeka k tajomnému stretnutiu s ním skrze modlitbu. Boh sa prvý prihovoril
človeku.
3. Aké príklady modlitby nachádzame v Božom zjavení vo Svätom písme? Boh sa prihováral prvým
ľuďom Adamovi a Eve v rajskej záhrade najprv darovaním a poverením spravovať svet, a príkazom
poslušnosti. Noemovi sa prihováral keď ho vyzval , aby postavil koráb a tak sa zachránil pred potopou.
Abrahámovi sa prihováral skrze skúšky viery. /odchod z domu otca od pohanstva, očakávanie narodenia syna
Izáka až do staroby, obetovanie Izáka, varovanie Sodomy a Gomory/. Mojžiša si povoláva z horiaceho kra a
dáva mu úlohu vyslobodiť Izraelský národ z Egypta. Boh si povoláva Sudcov : Gedeona, Samsona, Samuela, a
vedie ich svojím Duchom . Povoláva si kráľov : Saula, Dávida, Šalamúna. Všetci zažili dotyk božieho hlasu a
Božej ruky cez modlitbu . A Boh hovoril aj ústami prorokov. .Eliáš, Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, ...ktorí
povzbudzovali ľud k viere, a k obráteniu srdca k pravému Bohu.
4. Aká modlitba je vrcholom v Starom zákone? Vrcholom v Starom zákone je modlitba žalmov. Božie
slovo sa v nich stáva modlitbou človeka. Táto modlitba vnuknutá Svätým Duchom, jed nerozlučne osobná i
spoločná, ospevuje Božie skutky v stvorení a v dejinách spásy. Kristus sa modlil žalmy a v ňom sa naplnili. Aj
dnes v kňazskom breviári je povinná modlitba žalmov.
5. Od koho sa naučil Ježiš modliť? Podľa ľudského srdca sa Ježiš naučil modliť od svojej matky Panny Márie
a z hebrejskej tradície. Ale hľbka Ježišovej modlitby vyviera z prameňa Božieho Synovstva, v ktorom sa podľa
prirodzenosti obracia na svojho Otca s dokonalou synovskou modlitbou. Vyvrcholením synovskej modlitby je
modlitba Otče náš.
6. Kedy sa Ježiš modlil ? Ježiš sa často uchyľuje k modlitbe osamote, aj v noci. Vidíme ho modliť sa pred
rozhodujúcimi chvíľami svojho poslania a poslania apoštolov. V skutočnosti celý jeho život je modlitbou, lebo je
stálym spoločenstvom lásky s Otcom.
7. Ako nás Ježiš učí modliť sa ? Ježiš učí, že pre pravú modlitbu sú potrebné dispozície : a/čistota srdca ,
ktoré hľadá najprv Božie kráľovstvo a odpúšťa nepriateľom , b/odvážna a synovská dôvera, ktorá prevyšuje to ,
čo cítime a chápeme, c/ bedlivosť, ktorá chráni učeníka pred pokušením. d/ naša modlitba je účinná , keď je vo
viere spojená s modlitbou Ježiša. Kresťanská modlitba sa stáva modlitbou spoločenstva lásky s nebeským
Otcom a dobrom spásy vykúpených ľudí . Príkladom takej modlitby je Magnifikat Panny Márie.
8. Aké sú podstatné formy vzhľadom na úmysel kresťanskej modlitby : Podstatné formy kresťanskej
modlitby sú velebenie a klaňanie sa /modlitba poklony/, prosebná modlitba a orodovanie / modlitba prosby/ ,
vzdávanie vďaky a chvála. /ďakovná modlitba a oslavná modlitba/ a modlitba odprosenia / kajúca modlitba/. Vo
svätej omši – pri slávení eucharistie sa stretávame so všetkými týmito formami modlitby.

9. Aké sú formy modlitby vzhľadom na život modlitby? Pri zachovaní sústredenosti srdca si kresťanská
modlitba zachovala tri formy modlitby: a/ ústna modlitba prednášaná slovom alebo spevom. b/ meditácia –
meditačná modlitba prednášaná rozjímaním, počúvaním, c/ kontemplatívna modlitba - - jednoduchý pohľad na
Boha v tichu a láske.
1. Čo znamená pre človeka veriť v Boha ? Veriť v Boha znamená primknúť sa k Bohu, odovzdať sa mu, a
súhlasiť so všetkými pravdami, ktoré zjavil, lebo Boh je pravda. Nadprirodzená viera v Boha je nezaslúžený dar
Božej lásky, ktorým nám Boh dáva poznať život seba samého, v Najsvätejšej Trojici Otca i Syna i Ducha
Svätého.
2. Akými symbolmi vyjadrujeme svoju vieru? Svoju vieru vyjadrujeme navonok vyznaním . Najstaršie
vyznanie viery je krstné vyznanie : v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, - je vyznaním viery v Najsvätejšiu
Trojicu. Potom sú je to Apoštolské vyznanie viery a Nicejsko carihradské vyznanie viery , ktoré pochádza z
prvých dvoch ekumenických koncilov Nicejského v r. 325 a Carihradského v r. 381. Toto je spoločné všetkým
veľkým cirkvám Východu i Západu.
3. Prečo veríme a vyznávame jedného Boha? Lebo Boh sa v prvom prikázaní zjavuje ako jeden Pán : Počuj
, Izrael, Pán, náš Boh , je jediný Pán. A iného niet./Dt6.4, Iz 45,22/ Veriť v jediného Boha znamená vyznať a
poznať jeho veľkosť a velebnosť. Boh sa zjavuje ako jediný a nedeliteľný počiatok sveta. On je Stvoriteľ
všetkého. Zjavuje sa ako Stvoriteľ, všemohúci, silný a mocný. Jeho všemohúcnosť sa prejavuje v stvorení sveta
z ničoho a človeka z lásky na svoj obraz. Svet bol stvorený na slávu Boha, ktorý chcel prejaviť a udeliť svoju
dobrotu, pravdu a krásu. Posledným cieľom stvorenia je, aby Boh mohol byť v Kristovi „všetko vo všetkom“ na
svoju slávu a našu blaženosť.
4. Pod akým menom sa Boh zjavuje? Boh sa zjavuje Mojžišovi ako živý Boh, Boh Abraháma, Boh Izáka a
Boh Jakuba. Boh zjavuje svoje tajomné meno : „Ja som ten, ktorý som!“ /YHWH/ Jahve/. Nevýslovné Božie
meno bolo za čias Starého zákona nahradené výrazom Pán. Kým stvorenia dostali od Boha všetko, čím sú a čo
majú, jedine Boh je sám v sebe plnosť bytia a každej dokonalosti. On je Ten, ktorý je, bez začiatku a bez
konca . Ježiš zjavuje, že aj on nosí Božie meno: Ja som. Zjavením svojho mena Boh dáva poznať bohatstvo
obsiahnuté vo svojom nevýslovnom tajomstve: jedine on od vekov a naveky je ten, ktorý presahuje svet i
dejiny.
5. Aké vlastnosti Boha veríme a vyznávame? Boh sa zjavuje ako Stvoriteľ , stvoril nebo i zem. Zjavuje sa
ako Boh verný, je vždy blízko svojho ľudu, aby ho zachránil. Zjavuje sa ako Boh Nanajvýš Svätý , bohatý na
milosrdenstvo. , vždy ochotný odpustiť. Zjavuje sa ako bytosť duchovná, - je Duch, transcendentný – presahuje
zmysly človeka, je všemohúci, večný, osobný a dokonalý. Je pravda a láska. Boh vo svojej prozreteľnosti vedie
svoje stvorenie- človeka ku konečnej dokonalosti, na ktorú povolal človeka.
6. Prečo jestvuje zlo a prečo Boh dopúšťa zlo? Kresťanská viera ako celok nás účí veriť o Bohu to, že Boh
nie je nijako ani priamo, ani nepriamo , príčinou zla. Boh objasňuje tajomstvo zla vo svojom Synovi Ježišovi
Kristovi, ktorý zomrel a vstal zmŕtvych, aby zvíťazil nad tým veľkým morálnym zlom, ktorým je hriech ľudí a
ktoré je koreňom iných ziel. Vo viere vyznávame, že keď Boh dopúšťa zlo, vždy z neho vyvodí dobro. Boh to
obdivuhodne uskutočnil pri príležitosti Kristovej smrti a jeho zmŕtvychvstania, lebo z najväčšieho morálneho
zla, zo zabitia svojho Syna , vyvodil najväčšie dobro : Kristovo oslávenie a naše vykúpenie.
7. Čo vyznávame vo viere o osobe Ježiša Krista ? O osobe Ježiša Krista vyznávame , že je Synom
nebeského Otca podľa Božej prirodzenosti. Jeho Matka Panna Mária ho počala z Ducha Svätého . Panna Mária,
Božou milosťou uchránená od viny dedičného hriechu, je nová „Eva“ , opravdivá matka žijúcich , ktorá s
materinskou láskou spolupracuje v poriadku milosti na znovuzrodení ľudí v diele vykúpenia . Ona je tak
obrazom celej Cirkvi. Celý Kristov život vo viere v Boha je tajomstvom , kde od toho, čo je viditeľné v
Kristovom živote sa privádza k tomu čo je neviditeľné. Viditeľné slová a skutky Pána Ježiša v skrytom i
verejnom živote privádzajú k jeho Božskému synovstvu a tajomstvu vykúpenia človeka v plnosti spásonosnej
obety na kríži a zmŕtvychvstaní. Ježiš pozýva všetkých ľudí mať účasť na Božom kráľovstve. Aj ten najväčší
hriešnik je povolaný obrátiť sa a prijať bezhraničné Otcovo milosrdenstvo.
Môže byť človek spasený len vlastným úsilím?
potrebná Božia milosť.

Nie. Šiesta hlavná pravda našej viery hovorí, že k spáse je

Čo je Božia milosť? Božia milosť je nadprirodzený Boží dar. Je to dar Božej lásky. Božia láska všetko už pri
stvorení robila dobrým, dokonalým, svätým . Vo Svätom písme sa hovorí, že Duch Boží sa vznášal nad vodami.
Duch Svätý teda všetko posväcoval v Božej láske, v Božej milosti, a preto bolo stvorenie dobré. Ale pri stvorení
človeka je povedané, že to bolo veľmi dobré. Človek bol stvorený v dokonalej láske Boha, v Božej milosti ,
ktorá ho celá posväcovala. Bol bez akéhokoľvek hriechu.
Ako delíme Božiu milosť? Najprv poznáme dve delenia Božej milosti. Prvá je milosť posväcujúca. Druhá je
milosť pomáhajúca.

Posväcujúca milosť je „habitus“ = trvalý stav svätosti , v ktorom sa človek nachádza dovtedy, dokiaľ sa
nedopustí ťažkého hriechu. Prví ľudia boli stvorení v posväcujúcej milosti. Ťažkým hriechom prví ľudia stratili
posväcujúcu milosť, a túto stratu uvalili na celé ľudské pokolenie. Preto prvý hriech Adama a Evy voláme
dedičný hriech. Stratou posväcujúcej milosti, strácame Božie detinstvo. Posväcujúca milosť nás teda robí Božími
deťmi, a dedičmi večného života s Bohom. Nijaký človek nebol schopný sám od seba si vrátiť dokonalé
posvätenie, lebo nemôže ničím Boha „prinútiť“ k láske. Je treba chápať, že ťažký hriech urobil ľudí neschopnými
dokonale milovať Boha a ľudí. Ľudská láska k dokonalosti ,teda k posväteniu potrebuje nadprirodzený Boží dar,
Božiu milosť, Božiu lásku.
Pomáhajúca milosť je „akcio“= pohnutie k posväteniu, ktoré človek zakúsi, keď mu Boh osvieti rozum, /aby
poznal čo je dobré a čo zlé, /a posilní i povzbudí vôľu k dobrému, aby človek bol ochotný dobro konať a zlého
sa chrániť.
Je treba povedať, že hoci Pán Boh chce každému človeku dať pomáhajúcu milosť, aby bol spasený , a prijal
posväcujúcu milosť, neruší pritom slobodnú vôľu človeka. Niektorí ľudia svojou vôľou odmietajú Božiu pomoc.
Ak bude niekto zatratený, tak nie preto, že ho Boh chcel zatratiť, ale preto, že odmietol Božiu pomoc.
Kto zaslúžil Božiu milosť pre ľudí? Keďže ľudia sami od seba nemohli získať Božiu milosť, bolo potrebné dielo
vykúpenia od hriechu a dielo spásy = záchrany . Toto dielo , je dielom Božieho milosrdenstva, lebo Boh sa nad
hriešnymi ľuďmi zmiloval. V diele stvorenia vnímame Boha ako Lásku, v ktorej Boh všetko tvorí. V diele
vykúpenia vnímame Boha ako Lásku, ktorá všetko chce obnoviť. Tajomstvom vtelenia sa Boh zjednocuje v
Ježišovi Kristovi s ľudskou prirodzenosťou človeka . Ako Boží Baránok berie na seba viny – hriechy každého
človeka , odpustením –milosrdenstvom , obetou svojho Tela a Krvi ich zmýva. Zo strany ľudí je však je
potrebná viera v Božieho Syna, že to urobil naozaj pre nás., pre našu spásu, pre náš večný život s Bohom. Kto
neuverí , bude stratený.
Aké iné delenia Božej milosti poznáme? Poznáme a /sviatostnú Božiu milosť , ktorú získavame pri udeľovaní
sviatostí b/ Božiu milosť cez rozličné charizmy = dary /dar vyučovať, vychovávať, svedčiť, vysvetľovať,
uzdravovať, ...
Božiu milosť získavame aj cez úprimnú modlitbu a prijímanie svätenín, cez skutky pokánia, a skutky telesného i
duševného milosrdenstva.
Božiu milosť delíme aj na milosť predchádzajúcu, sprevádzajúcu a následnú, podľa spôsobu, ako Pán Boh
pomáha a posilňuje človeka , aby ho zachránil , spasil.
Boh nás predchádza /v milosti/ svojou prozreteľnosťou.
Aká charakter má sviatostná Božia milosť pri birmovaní? Sviatosťou birmovania nám Boh udeľuje milosť = takú
lásku ku Kristovi, aby sme mali odvahu a nebáli sa vyznávať na verejnosti svoju vieru v neho. Sviatostná
milosť birmovania nám udeľuje dar Ducha Svätého, ktorý bude pôsobiť v nás , aby sme dozreli pre poznanie
Krista a Cirkvi do ktorej patríme . Sviatostná milosť birmovania nás posilňuje v krstnej milosti , aby sme sa
stali pečaťou Božej lásky medzi ľuďmi ako Božie deti, ktoré majú Boha za Otca a Cirkev za Matku. Tak sa
sviatosť birmovania môže nazývať sviatosťou kresťanskej dospelosti. Celé stvorenie vzdychá a zvíja sa akoby v
pôrodných bolestiach, kým sa nezjavia praví Boží synovia a dcéry. /sv. Pavol/
Otázky:
Skupina otázok A

1.Zlaté pravidlo
2.Hlavné prikázanie
3.Katolícky pozdrav
4.Prežehnanie
5.Modlitba Pána
6.Anjelské pozdravenie - Zdravas
7.Chváloslovie - Sláva
8.Apoštolské vyznanie viery - Verím

9.Nicejsko-Carihradské vyznanie viery
10.Anjel Pána
11.Pod tvoju ochranu
12.Ako sa modliť ruženec
13. Ako znie Fatimská prosba, modlitba , ktorú naučil anjel fatimské deti?
14.Tajomstvá ruženca :Radostný Ruženec (Modlí sa Pondelok a v Sobotu)
15.Tajomstvá ruženca :Bolestný Ruženec (Modlí sa utorok a v piatok)
16.Tajomstvá ruženca :Slávnostný Ruženec (Modlí sa stredu a v nedeľu)
17.Tajomstvá ruženca :Ruženec Svetla (Modlí sa vo štvrtok)
18.Ako sa modlí Ruženec Božieho milosrdenstva (o 15. hod.)
19. Modlitba k Anjelovi strážcovi
20. Modlitba k Duchu Svätému
21. Modlitba za zosnulých

Skupina otázok B
1.Desatoro
2.Pätoro cirkevných prikázaní
3.Šesť hlavných právd
4.Božské (teologálne) čnosti
5.Kardinálne (mravné) čnosti
6.Sedem darov Ducha Svätého
Mnemotechnická pomôcka: MU-RO-RA-SI-PO-NA-BA
7.Sedem sviatostí
8.Sedem hlavných hriechov
9. Kto je Ježiš Kristus?
10. Ako sa Boží syn stal človekom?
11. Koľko trval Ježišov skrytý a verejný život?
12. Ako dával Ježiš najavo, že je opravdivý Boh?
13. Ako zomrel Ježiš Kristus?
14. Čo sa stalo po jeho smrti?
15. Ako dlho sa potom ešte zdržiaval na zemi?
16 .Čo prisľúbil apoštolom, keď opúšťal zem?
17.Vysvetli čo je spása?
18. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou?
19. Čo znamená slovo kresťan?
20. Kto je kresťan?

21. Čo je viera?
22. Kde je zahrnuté učenie viery?
23. Ako môže kresťan žiť svoju vieru a ako ju môže prehlbovať?
24. Ako sa v tvojom živote prejavuje, že veríš v Boha?
25. Kto je Duch svätý?
Skupina otázok C

1.
1.Sviatosť birmovania –Čo znamená latinské slovo confirmatio ?
2.Čo je sviatosť birmovania?
3. Čo znamená slovo : Katechéza , katechizovanie?
4.Ktoré sú Sviatosti kresťanského zasvätenia ?
5. Čo je Cirkev?
6. Kto je hlavou Cirkvi? Ako sa volá?
7. Kto založil Cirkev?
8. Aké je poslanie Cirkvi?
9.Ktoré sú základné vlastnosti Cirkvi?
10.Ako delíme spoločenstvo ľudí v Cirkvi?
11. Čo vieš o zjavenia Panny Márie? /V zahraničí aj u nás, mariánske miesta, význam !l
12. Život Panny Márie . /V krátkosti napíš aspoň na 8 riadkov/
13.Čo je svedomie ?
14. Aké je Zahlušené svedomie .
15. Aké je Mylné svedomie
16. Aké je Čisté svedomie
17. Ako si treba spytovať svedomie
18. Aký je rozdiel medzi ťažkým a ľahkým hriechom , veľkým a malým hriechom
19. Čo hovoril sv. otec pápež František 25. 11.2014 v Európskom parlamente o dôstojnosti človeka
a transcendentnosti človeka? Aký životný štýl vytýkal Európe? Ako Dať nádej Európe?
20. Čo sú to sviatosti?
21. Čo je krst?
22. Čo je birmovanie?
23. Kto môže udeliť sviatosť birmovania?
24. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania?
25. Čo je krizma?
26. Čo je to sviatosť zmierenia?
27. Ktoré časti obsahuje sviatosť zmierenia?
28. Čo je to dokonalá ľútosť?

29. Čo je to milosť posväcujúca?
30. Čo je to eucharistia?
31. Kedy ustanovil Pán Ježiš eucharistiu?
32. Čo sa deje vo sv. omši?
33. Prečo prijímam telo Pána Ježiša Krista?
34. Ako sa pripravíme na sv. prijímanie?
35. Čo je pomazanie chorých?
36. Čo je sviatosť kňazstva?
37. Čo je sviatosť manželstva?
38.Kto ustanovil manželstvo?
39. Aké sú povinnosti manželov?
40. Ako znie manželský súhlas?
41. Čo majú v našom národe vyjadriť ľudia v referende o rodine?
42. Čo je homosexualita?

