
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 

 
Otázky a odpovede 

 
 
 
 
           Meno a priezvisko: .................................... 
 
           
 
 



  1/ Akého si náboženstva ? 
  Som katolík východného obradu – gréckokatolík. 
 

  2/ Čo je katolícka cirkev ? 
  Je to spoločenstvo kresťanov, ktorých neviditeľnou „hlavou“ je Kristus 
  a viditeľnou pápež. 
 

  3/ Kto sú kres ťania? 
 Sú to pokrstení ľudia, ktorí milujú Pána Ježiša a snažia sa mu  
 podobať spôsobom svojho života. 
 

  4/ Ktorý je najdôležitejší znak našej viery ? 
 Je to svätý kríž, lebo na ňom zomrel Pán Ježiš za naše hriechy, aby  
 nás spasil. Preto si tento znak ctíme a ním sa aj žehnáme.  
 (Prežehnaj sa). 
 

  5/ Kto je Boh ? 
  Boh je Pán a Stvoriteľ celého sveta a náš Nebeský Otec. 
  (Stvoriť – znamená urobiť niečo z ničoho). 

 
 6/ Aký je Boh ? 

  Boh je čistý Duch a je neviditeľný. 
  

  7/ Kde je Boh ? 
  Boh je všade – na nebi, na zemi  a na každom mieste. 
 

  8/ Aké vlastnosti má Boh ? 
  Boh je: nekonečne dobrotivý, milosrdný, všemohúci (môže všetko),  
               vševediaci (vie všetko), vševidiaci (vidí všetko). 

 
  9/ Menuj 6 hlavných právd : 

       1. Boh je len jeden. 
      2. Boh sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 
      3. Syn boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.  
      4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. 
      5. Ľudská duša je nesmrteľná. 
      6. Milosť božia je na spasenie potrebná. 
10/ Ktoré sú najdokonalejšie stvorenia božie ? 
      Anjeli a ľudia. 
 
 

 

    Tak už sme na konci. Avšak Pána Boha nikdy nemožno celkom   
    poznať. Nikdy nie je dosť, čo vieme o Pánu Bohu.  
    A preto sa budeme mať o Ňom stále čo učiť.  

 
    Verím, že to budeme robiť vždy s radosťou. 
 
    Vaša radosť, že tieto otázky už viete je aj radosťou Pána Ježiša.  
    On sa veľmi teší na Vaše prvé stretnutie s Ním. Určite aj vy.  
    Pripravte Mu srdcia! 
 
    Budeme sa za to ešte spoločne modliť. 
    Je to predsa najkrajšia chvíľa v živote. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
105/ Čo je silné predsavzatie ? 
       Je to pevné a úprimné rozhodnutie, že: 

� smrteľný hriech už nespáchame 
� budeme sa chrániť aj všedných hriechov 
� budeme sa chrániť aj každej príležitosti ku hriechu 
� hriechom zavinenú škodu nahradíme alebo napravíme 
 

106/ Ako sa máme spoveda ť?  
        a) úplne:     poviem všetky smrteľné hriechy, ich počet a okolnosti 
                           a všetky ostatné hriechy 
        b) úprimne: hovorím tak, ako to cítim v srdci;  
                           neprikrášľujem, neospravedlňujem 
        c) zreteľne:  hovorím tak, aby mi spovedník rozumel 
 
107/ Čo máme robi ť, ak sme zabudli v spovedi nie čo poveda ť? 
        Nemusíme sa vracať, ale pri najbližšej spovedi hriech vyznáme. 
 
108/ Čo máme robi ť, ak sme hriech (smrte ľný) zatajili ? 
        Vtedy máme neplatnú celú sv. spoveď a preto musíme pri  
        najbližšej spovedi hriech vyznať a povedať, že som pri minulej 
        sv. spovedi hriech zatajil. Potom zopakujem celú sv. spoveď.  
         
109/ Čo sa stane, ak po zatajenom smrte ľnom hriechu (teda   
        neplatnej sv. spovedi) by sme pristúpili k sv. prijímaniu ? 
        Ak v ťažkom hriechu pristúpime k sv. prijímaniu páchame 
        svätokrádež. Je to najhlbšia urážka Pána Ježiša v Eucharistii. 
 
110/ Kedy ustanovil Pán Ježiš sviatos ť zmierenia ? 
        Po zmŕtvychvstaní, keď sa prvýkrát zjavil apoštolom. Povedal: 
        „Ktorým hriechy odpustíte, odpustia sa im.  
         Ktorým zadržíte, zadržia sa im.“  
 
111/ Ako často sa máme spoveda ť?  

             Cirkevný príkaz hovorí: „Aspoň 1x do roka.“ 
             Kto chce žiť správne po kresťansky, mal by aspoň 1x za mesiac. 
             Keď mám smrteľný hriech, mal by som sa čo najskôr vyspovedať. 
             (Nečakám ani chvíľu, neodkladám sv. spoveď.)  
 
 
 
 

     11/ Kto sú anjeli ? 
           Anjeli sú čistí duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale  
           nemajú telo. 
 
     12/ Čo je úlohou anjelov ? 

� v nebi oslavujú Boha 
� sú poslovia boží 
� pomáhajú Bohu i ľuďom 
 

     13/ Akí boli anjeli, ke ď ich stvoril Boh ? 
           Boli všetci dobrými. 
 
     14/ Zostali navždy dobrými ?   
           Nie. Niektorí spyšneli a vzbúrili sa proti Bohu. Viedol ich Lucifer.  
           Boli však porazení a zhodení do pekla. Tí sa volajú zlí duchovia 
           – diabli. 
 
     15/ Akí sú zlí duchovia ? 
           Závidia nám, že môžeme ísť do neba, preto nás navádzajú na zlé, 
           aby sme zhrešili a tak prišli do pekla. 
 
     16/ Akí sú k nám dobrí anjeli ? 
           Dobrí anjeli nás milujú, chránia nás od zlého a pomáhajú nám,  
           aby sme prišli do neba. Tí sa nazývajú anjeli strážcovia. 
   
     17/ Ako stvoril Boh prvých ľudí? 
           Tak, že vytvoril telo zo zeme a vdýchol doň nesmrteľnú dušu. 
  
     18/ Čo to znamená „vytvoril telo zo zeme“ ? 
           Výraz „vytvoril zo zeme“ znamená, že telo človeka sa skladá  
           z  rovnakých častí, aké nájdeme v zemi. Veď po smrti sa telo  
           rozpadne na prach. 
    
     19/ Aká je ľudská duša ? 
          Je neviditeľná, nesmrteľná, má rozum a slobodnú vôľu, dáva  
          život telu – keď z tela odíde, človek zomrie. 
    
     20/ Ako sa volali prví ľudia ? 
          Adam - človek zo zeme a 
           Eva    - matka všetkých živých. 
 
       



 
     21/ Prečo hovoríme, že Boh stvoril prvých ľudí na „obraz boží“ ?   
           Lebo sa podobali Bohu: - mali čistú dušu 

                                    - boli plní lásky 
                                                  - boli šťastní 
 
    22/ Zostali takí, akých ich Boh stvoril ? 
           Nezostali. Spáchali hriech a stratili priateľstvo s Bohom.  
           (Boh ich potrestal). 
 
    23/ Ako spáchali Adam a Eva prvý hriech ? 
           Tak, že vedome a dobrovoľne prestúpili príkaz boží.  
 
    24/ Aké sú následky prvého hriechu ? 

� rozum sa im zatemnil (nerozoznali dobro od zla) 
� ich vôľa sa stala náchylná k zlému (ľahšie konali zlo ako dobro) 
� museli veľa trpieť (ťažko robiť a mali nezhody) 
� museli zomrieť 
� nemohli ísť do neba, lebo stratili milosť božiu 
. 

    25/  Uškodil takto prvý hriech len Adamovi a Ev e? 
           Nie. Tento hriech uškodil všetkým ľuďom. Zdedili sme ho od Adama 
           a Evy všetci, preto ho voláme dedičný hriech. 
  
    26/ Ako sa k nim po hriechu zachoval Boh ? 
          Spravodlivo ich potrestal. Vyhnal ich z raja, ale sľúbil ľudstvu  
           Vykupiteľa – Záchrancu, ktorý to všetko napraví. 
  
    27/ Kto je tým Vykupite ľom? 
           Je to Ježiš Kristus. 
  
    28/ Kto je Ježiš Kristus ? 
          Je to druhá božská osoba, jednorodený syn boží, náš Spasiteľ.  
 
    29/ Ako sa Ježiš stal človekom ? 
          Počal sa z Ducha svätého, z Márie Panny. 
 
    30/ Kto je otec Pána Ježiša ? 
          Boh. 
 
 
 

       96/ Čo je sväté prijímanie ?  
            Je to zjednotenie s našim priateľom Ježišom Kristom.           
      97/ Kedy môžeme prijíma ť Pána Ježiša ? 
             Vtedy: - ak nemáme  na duši ťažký hriech a úprimne oľutujeme  
                           ľahké hriechy 

          - keď veríme, že v Eucharistii je skutočne prítomný Pán Ježiš  
 

      98/ Prečo máme často prijíma ť Pána Ježiša ? 
            Časté sv. prijímanie: 

� upevňuje naše priateľstvo s Pánom Ježišom 
� pomáha byť dobrými 
� sme odolnejší voči hriechu 
� očisťuje nás od malých všedných hriechov 

 
      99/ Čo je sviatos ť zmierenia (svätá spove ď)? 
             Je to sviatosť, v ktorej nám Ježiš Kristus prostredníctvom kňaza  
             odpúšťa hriechy spáchané po svojom krste. 
 
     100/ Čo musíme urobi ť, aby sme sviatos ť pokánia prijali hodne ? 

a) spytovať si svedomie 
b) ľutovať, že sme spáchali hriechy 
c) urobiť si silné predsavzatie (viac nehrešiť) 
d) vyznať hriechy (sv. spoveď) 
e) zadosťučiniť za svoje hriechy (pokuta) 

  
     101/ Čo znamená spytova ť si svedomie ? 
             Rozmýšľať nad tým, aké hriechy sme páchali (myšlienkami, 
             slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého). 
 
     102/ Čo je ľútos ť? 
             Je to bolesť duše nad spáchanými hriechmi. 
             Ľútosť, že som zradil lásku a priateľstvo Pána Ježiša (mrzí ma). 
 
     103/ Aké hriechy musíme ľutova ť? 
             Rozhodne musíme oľutovať všetky smrteľné hriechy. 
             (Ťažké prestúpenia príkazov božích vo veľkej veci). 
 
     104/ Akú ľútos ť poznáme ?  

a) dokonalú – ľutujeme, že sme urazili Boha 
b) menej dokonalú – ľutujeme len preto, že nám hrozí trest 
                                   od Boha za spáchané hriechy 

      



    
    86/ Čo sú to sviatosti ? 
          Sviatosti sú viditeľné znaky ustanovené Ježišom Kristom, ktorými  
           dostávame milosť božiu.    
 
    87/ Čo je krst ? 
          Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, bez ktorej nemôžeme prijať 
          ďalšie sviatosti, ani nemôžeme byť spasení. 
 
    88/ Ako krstíme ? 
          Lejeme vodu na hlavu dieťaťa a pritom hovoríme: 
          „Krstím služobníka božieho (meno dieťaťa) v mene Otca i Syna 
           i Svätého Ducha. Amen.“   
 
    89/ Čo je sviatos ť birmovania ? 
          Je to sviatosť, v ktorej pokrstený človek dostáva dary Svätého Ducha 
          (múdrosť, rozum, radosť, vedomosť, silu, nábožnosť, bázeň božiu); 
           nimi sa posilňuje, aby svoju vieru vyznával a podľa nej aj žil. 

 
    90/ Kedy bolo prvé birmovanie ? 
           Na Turíce (10 dní po nanebovstúpení Pána Ježiša), keď Pán Ježiš  
            zoslal svojím apoštolom svojho Ducha. 
 
    91/ Čo je sviatos ť Eucharistie ? 
          Je to Telo a Krv Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína. 
          Je to Pán Ježiš osobne! 
   
    92/ Kedy ustanovil Pán Ježiš sviatos ť Eucharistie ? 
          Pri poslednej večeri, keď povedal: „Vezmite a jedzte ...“ 
 
    93/ Kedy sa dnes premie ňa chlieb a víno na Eucharistiu ? 
           Pri sv. liturgii cez premenenie, keď kňaz hovorí: „Vezmite a jedzte...“ 
 
    94/ Kde sa uchováva najsvätejšia Eucharistia ? 
          V bohostánku na oltári. Preto vždy, keď prídeme do chrámu sa  
           najprv ukloníme, prežehnáme a v duchu pozdravíme Pána Ježiša  
           prítomného vo Sviatosti. 
    95/ Čo je svätá liturgia ? 
          Je to sprítomnenie Ježišovej večere. V nej sa Ježiš Kristus pod 
          spôsobom chleba a vína obetuje za naše hriechy. 
          (Ježiš nás v nej pozýva k svojmu stolu, kde ponúka svoje Telo a krv 
            za pokrm).  

 
31/ Kto je matkou Pána Ježiša ?  
           Matkou Pána Ježiša je Panna Mária. 
 
     32/ Kto je svätý Jozef ? 
           Jozef je snúbenec Panny Márie a a pestún Pána. 
  
     33/ Kde sa narodil Pán Ježiš ? 
           V maštaľke, v Betleheme. 
 
     34/ Kto sa prišiel prvý pokloni ť novonarodenému Ježišovi ? 
           Pastieri a potom traja mudrci z Východu. 
 
     35/ Kde žil a vyrastal Pán Ježiš ? 
           V Nazarete. (Preto mu aj hovoríme Ježiš Nazaretský). 
 
     36/ Koľko rokov mal Pán Ježiš Kristus, ke ď  začal verejne   
           vyučovať? 
           Keď mal asi 30 rokov. 
 
     37/ Čo učil Ježiš ?  
           Učil o Bohu a ako možno prísť k nemu do neba.  
           Prišiel nám tiež povedať, ako veľmi nás Boh miluje. 
 
     38/ Čím potvrdzoval svoje u čenie?  
           (Ako dokázal, že je boží syn?)  
           Zázrakmi. Zázrak je taká udalosť, ktorú môže urobiť len Boh. 
           Najväčší zázrak je Ježišovo zmŕtvychvstanie. 
 
     39/ Prečo robil Pán Ježiš zázraky? Len preto, aby ukázal  
           svoju  božiu moc ?  
           Aj preto, aby nám ukázal ako nás miluje. Preto uzdravoval 
           chorých, ale najmä uzdravoval ľudské duše tým, že odpúšťal  
           hriechy. (Povedz niektoré zázraky.) 
 
     40/ Kedy zomrel Pán Ježiš a ako ? 
           Po troch rokoch svojho účinkovania (keď mal asi 33 rokov). 
           Bol ukrižovaný na Veľký Piatok v Jeruzaleme.              
 
 
 
 



    41/ Čo sa stalo po Ježišovej smrti ? 
          Ježiša pochovali, ale na tretí deň (v nedeľu) vstal zmŕtvych. 
 
    42/ Čo bolo po Ježišovom zm ŕtvychvstaní ? 
          Ježiš sa 40 dní zjavoval svojím učeníkom, aby ich presvedčil, že 
           naozaj vstal zmŕtvych. Potom vstúpil do neba k svojmu Otcovi.  
 
    43/ Ako zostal Ježiš po svojom odchode k Otcovi  medzi nami ?  
          Tak, že nám zoslal svojho Svätého Ducha na Turíce (10 dní po  
          nanebovstúpení).  
          Je tu medzi nami aj vo sviatostiach, v Božom slove, v každom blížnom. 
          Zvláštnym spôsobom je prítomný v Eucharistii. 
   
    44/ Ktoré je hlavné prikázanie ? 
          Milovať budeš Pána Boha svojho celým svojím srdcom, celou svojou  
           dušou, celou svojou mysľou a zo všetkých síl a svojho blížneho ako 
           seba samého. 
 
    45/ Prečo máme milova ť Boha nadovšetko ? 
          Lebo On je Náš dobrý Otec a všetko dobré máme od neho. 
          (Príklad lásky k Bohu – Abrahám). 
  
    46/ Prečo máme milova ť blížneho ako seba samého ? 
          Lebo: - všetci sme bratia a sestry, rodina božích detí 
                    - Pán Ježiš to prikazuje:  
                     „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali.“ 
                       (Príklad lásky k blížnemu – milosrdný Samaritán.)  
    
 47/ Vymenuj 10 božích prikázaní : 

1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, 
               aby si sa im klaňal. 
          2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. 
          3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil. 
          4. Cti otca svojho i matku svoju. 
          5. Nezabiješ.   
          6. Nezosmilníš. 
          7. Nepokradneš. 
          8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. 
          9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho. 
        10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je. 
   
    

 80/ Ktoré 3 otázky si dám, ke ď idem hovori ť o blížnom ? 
1. Je to pravda, čo chcem povedať?  
2. Je to dobré, čo chcem povedať? 
3. Je to potrebné, aby som to o ňom hovoril? 
 

     81/ Aké prikázania okrem božích ešte poznáme ? 
           Poznáme ešte 5 cirkevných prikázaní: 

1. Prikázané sviatky svätiť. 
2. V nedeľu a v prikázaný sviatok byť nábožne prítomný na 

sv. liturgii – službe Božej. 
3. Prikázané pôsty zachovávať, konať skutky kajúcnosti. 
4. Každoročne sa vyspovedať a aspoň raz do roka prijať 

najsvätejšiu Eucharistiu. 
5. V posvätných časoch sa zdržiavať hlučných zábav  
      a podporovať cirkevné ustanovizne. 

 
     82/ Čo je milos ť božia ? 
           Milosť božia je veľký dar boží, pomoc pre dušu, aby sme mohli  
           dobre žiť a byť spasení. 
  
     83/ Ako môžeme získa ť milos ť božiu ? 
           Sviatosťami krstu a pokánia. (Sú to sviatosti mŕtvych – pred ich 
           prijatím sme duchovne mŕtvi.) 
    84/ Ako v sebe upev ňujeme milos ť božiu ? 

Upevňujeme ju: - ostatnými sviatosťami 
                          - sväteniami 
                          - modlitbou 
                          - dobrými skutkami 
                          - pôstom 

     85/ Koľko máme sviatostí? Vymenuj!  
           Máme sedem sviatostí: 

1. Krst 
2. Birmovanie 
3. Sviatosť zmierenia 
4. Eucharistia (telo a krv Pána Ježiša) 
5. Pomazanie chorých 
6. Posvätenie kňazstva 
7. Manželstvo 

      
 
    
 



    72/ Čo máme robi ť, aby sme si zachovali svoju čistotu ? 
a) chrániť sa všetkého, čo nás zvádza na hriech (sú to : zlí kamaráti, 

nečisté obrazy, sochy, knihy, časopisy, piesne, filmy) 
b) máme ísť častejšie na sviatosť zmierenia a na sv. prijímanie 
c) máme často myslieť na to, že Boh všetko vidí, že pred ním nič 

nemôžeme ukryť (a že nevieme hodinu svojej smrti) 
 
    73/ Čo zakazuje Boh v 7. a v 10. prikázaní ? 
          Zakazuje blížnemu škodiť na majetku. 
 
    74/ Kto škodí blížnemu na majetku ? 
           Ten, kto: - kradne, podvádza 
                          - dopúšťa sa úžery (nespravodlivo bohatne) 
                          - nájdenú vec nevráti 
                          - ničí, kazí cudzí majetok (lavice v škole, stromy v parku, 
                            píše po stenách ...) 
   
    75/ Čo má urobi ť ten, kto škodil blížnemu na majetku ? 
          Vzniknutú škodu musí nahradiť. 
 
    76/ Čo zakazuje Boh v 8. prikázaní ? 
          V ôsmom prikázaní Boh zakazuje: - klamať (cigániť) 
                                                                 - škodiť blížnemu na cti. 
 
    77/ Kto klame (cigáni )? 
          Ten, kto úmyselne nehovorí pravdu, aby druhého oklamal.  
 
    78/ Kto škodí blížnemu na cti ? 

a) Kto o ňom bez príčiny zlé myslí, hnevá sa naň. 
b) Kto ohovára  (čiže jeho chyby bez príčiny rozširuje - hoci pravdivo). 
c) Kto osočuje (čiže jeho chyby zveličuje alebo vymýšľa - nepravdivo  
      o ňom hovorí). 
 

    79/ Čo musí urobi ť ten, kto blížnemu uškodil na cti ? 
          Musí škodu podľa možnosti napraviť. (Odvolať zlo, odprosiť  blížneho, 
           povedať pravdu, pochváliť ho.) Boh mu ináč neodpustí. Veď blížneho 
           máme milovať ako Pána Ježiša. 
 
 
 
 
 

 48/ Ako znie 1. prikázanie božie ? 
          Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si 
          sa im klaňal. 
 
    49/ Akých iných bohov si vie vytvori ť človek ? 
          Všetko, čo postaví človek na prvé miesto, to je jeho bohom. 
          (Napr. seba samého, hriech, zamestnanie, úspech, záľuby, šport .... )       
 
    50/ Čo prikazuje prvé prikázanie ?    

a) Spoznávať Pána Boha – učiť sa o ňom (náboženstvo). 
b) Veriť iba Jemu, že všetko, čo hovorí je pravda 
      (On všetko vie a nemôže sa mýliť). 
c)  Klaňať sa mu – uznávať Ho za najvyššie dobro;  

                                          modliť sa každý deň. 
 
     51/ Kto sa prehrešuje proti prvému prikázaniu ?  
           a) Kto bojuje proti viere a vysmieva sa z náboženstva. 

b) Kto zapiera svoju vieru a hanbí sa, že je veriaci. 
c) Kto si zúfa - neverí, že Boh ho miluje a odpúšťa mu všetky hriechy. 
d) Kto sa opovážlivo spolieha na milosrdenstvo božie (budem si 
    hrešiť, veď Pán Boh mi odpustí). 
e) Kto sa pravidelne nemodlí. 
f) Kto je poverčivý. 
g) Kto dáva prednosť hocikomu a hocičomu pred Pánom Bohom. 
 

     52/ Čo Boh zakazuje v 2. prikázaní ? 
           Boh v druhom prikázaní zakazuje zneuctievať svoje meno a mená 
           svätých. 
 
     53/ Kto zneuctí meno Božie ? 

a) Kto nadarmo vyslovuje sväté mená – ľahkomyseľne, zo zvyku.              
b) Kto kľaje a rúha sa – hreší v zlosti, v hneve. 
c) Kto preklína – sebe alebo druhému od Boha zlé žiada. 
 

     54/ Čo Boh prikazuje v 3. prikázaní ? 
           Boh v treťom prikázaní prikazuje, aby sme deň Pána (nedeľu) 
           zasvätili. (Tiež prikázané sviatky.) 
 
     55/ Prečo ako de ň Pána svätíme nede ľu? 
           Nedeľu svätíme preto, lebo v nedeľu: - Pán Ježiš vstal zmŕtvych 

                         - zoslal Ducha Svätého. 
 



    56/ Ako zasvätíme nede ľu? 
           Nedeľu zasvätíme tak, že sa účastníme na celej svätej liturgii 
           a nekonáme každodenné práce. 
    57/ Prečo nemáme v nede ľu pracova ť? 
           Lebo nedeľa je deň odpočinku a modlitby. 
    58/ Kedy nemusíme by ť účastní v nede ľu na sv. liturgii ? 
           a) Keď som chorý a aj práceneschopný. 
           b) Keď bývam veľmi ďaleko od chrámu (1 hodina cesty). 
           c) Keď musím ostať pri chorom, alebo malom dieťati. 
           d) Keď musím byť v zamestnaní (pracovná smena). 
           e) Keď by mi cesta do chrámu ohrozovala život. 
    
    59/ Čo prikazuje Boh vo 4. prikázaní ? 
          Prikazuje, aby sme svojich rodičov: - ctili 
                                                                   - milovali 
                                                                   - poslúchali. 
 
    60/ Prečo máme cti ť svojich rodi čov? 
          Preto, lebo: - oni sú po Bohu najväčší dobrodinci 
                             - majú za nás zodpovednosť pred Bohom. 
    
    61/ Koho okrem rodi čov máme cti ť a poslúcha ť? 

a) Starších ľudí (pozdraviť sa im, pomôcť im). 
b) Cirkevných a svetských predstavených (učiteľ, otec duchovný).        

62/ Kedy nesmieme rodi čov a predstavených poslúcha ť? 
          Vtedy, keby nám prikazovali niečo hriešneho robiť. Vtedy už  
          nezastupujú Boha (Pána Boha treba viac poslúchať ako ľudí).   
    63/ Kedy sa prehrešujeme proti rodi čom (predstaveným )? 
           a) Keď ich neposlúchame. 
           b) Keď im nepomáhame. 
           c) Keď sa im vysmievame. 
           d) Keď im robíme napriek, ubližujeme im, strpčujeme im život. 
           e) Keď ich ohovárame a nadávame im. 
           f) Keď  ich v starobe a chorobe zanedbávame. 
 64/ Čo Boh zakazuje v 5. prikázaní ? 
          V piatom prikázaní Boh zakazuje škodiť inému človeku, alebo sebe  
          na tele alebo na duši. 
 
 
 
 
 

     65/ Kedy škodíme blížnemu na tele ? 
           Vtedy: - keď ho zabijeme, poraníme 
                       - keď ho zabíjame 
                       - keď mu strpčujeme život. 
 
    66/ Kedy máme právo druhého bi ť, porani ť alebo zabi ť? 
          a) Keď nás niekto napadne a musíme sa brániť (máme kričať o 

  pomoc, a keď to ináč nejde môžeme útočníka poraniť, ba i zabiť). 
          b) Rodičia môžu biť svoje deti, keď sa s nimi ináč nedá poradiť. 
 
     67/ Kto škodí sebe na tele ? 
           Ten: - kto spácha samovraždu 
                   - kto si škodí na zdraví (pitím alkoholu, fajčením, dlhým      
                     sledovaním televízie, nedostatočným obliekaním, 
                     preceňovaním síl napr. pri športe). 
 
     68/ Kto škodí blížnemu na duši ? 

a) Kto navádza blížneho na hriech (kradnúť, nadávať, neučiť sa,  
neposlúchať ...). 

b) Kto mu pri hriechu pomáha (pomáha klamať, kradnúť, biť sa,  
podvádzať ...). 
  

     69/ Kto škodí sebe na duši ? 
           Sebe na duši škodí ten, kto pácha hriech. 
 
     70/ Ako napravíme škodu na tele alebo na duši ? 

a) Keď sebe škodíme na tele - liečime sa, lepšie sa obliekame, 
snažíme sa o nápravu. 

b) Keď na duši – hriech oľutujeme, pristúpime k svätej spovedi. 
c) Keď ublížime inému – musíme škodu napraviť (nestačí iba  

ľútosť a spoveď). 
d) Škodu na tele môžeme nahradiť – peniazmi, pomôcť ... 
e) Škodu na duši môžeme nahradiť – odprosením, dobrým  

príkladom, modlitbou... 
 

     71/ Čo zakazuje Boh v 6. a v 9. prikázaní ? 
           V šiestom a deviatom prikázaní Boh zakazuje nečisté:  
           - myšlienky 
           - pohľady 
           - reči 
           - žiadosti 
           - skutky.      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


