Otázky na prvé sväté prijímanie
1. Kto je Boh?
Boh je Pá n celé ho sveta a ná š nebeský Otec.
2. Koľko je bohov?
Boh je len jeden, v troch osobá ch - Otec, Syn a Duch Svä tý.
3. Ako nazývame tri božské osoby jedným menom?
Najsvä tejš ia Trojica.
4. Čím sa prví ľudia previnili voči Pánu Bohu?
Previnili sa neposluš nosťou.
5. Uškodil hriech prvých ľudí iba im?
Nie, preš iel aj na ná s, preto sa volá dedič ný hriech.
6. Čo znamená byť pokrstený?
Krstom sa mi zmý va dedič ný hriech. Stá vam sa navž dy Bož ım
́ dieťaťom a
č lenom Cirkvi.
7. Kto je Ježiš Kristus ?
Jež iš Kristus je Bož ı́ Syn, pravý Boh a pravý č lovek.
8. Ako Pán Ježiš pomáhal ľuďom?
Uzdravoval chorý ch, vyuč oval, sý til hladný ch, kriesil mŕ tvych, odpú š ťal
hriechy.
9. Čo spôsobuje chorobu duše?
Hriech.
10. Ako lieči Ježiš dušu človeka?
Pá n Jež iš lieč i duš u č loveka tý m, ž e ná m odpú š ťa hriechy.
11. Čo je ľútosť?
Ľú tosť je bolesť duš e nad spá chaný mi hriechmi.
12. Čo je hriech?
Hriech je vedomé a dobrovoľné prestú penie Bož ıć h priká zanı́.
13. Ako rozdeľujeme hriechy?

Na ľahké (vš edné ) a ťaž ké (smrteľné ).
14. Akým spôsobom hrešíme?
Myš lienkami, slovami, skutkami a zanedbá vanı́m dobré ho.
15. Ako nám Boh dnes odpúšťa hriechy?
Prostrednı́ctvom kň aza vo sviatosti zmierenia.
16. Čo je potrebné na to, aby mi mohli byť odpustené hriechy?
Vyznať vš etky hriechy a ú primne ich oľutovať.
17. Ako sa volajú pravidlá života, ktoré dal Boh Mojžišovi na vrchu Sinaj?
Desatoro Bož ıć h priká zanı́.
18. Ako znie hlavné prikázanie lásky?
Miluj Pá na Boha nadovš etko a blı́žneho ako seba samé ho.
19. Čo je svedomie?
Vnú torný hlas, ktorý m sa k ná m Pá n Boh prihová ra a usmerň uje ná s, č o je
sprá vne a č o nie.
20. Prečo musel Pán Ježiš trpieť a zomrieť?
Jež ıś ̌ trpel a zomrel dobrovoľne, z lá sky k ná m. Svojou smrťou ná s vykú pil z
otroctva hriechu.
21. Čo pre nás kresťanov znamená Veľká noc?
Veľká noc je najvä č šı́ sviatok kresťanov. Pripomı́name si najdô lež itejš iu
udalosť naš ej viery - zmŕ tvychvstanie Pá na Jež iš a.
22. Čo nám prinieslo Ježišovo zmŕtvychvstanie?
Jež iš ná m svojı́m zmŕ tvychvstanı́m otvoril brá nu do neba a daroval več ný
ž ivot.
23. Čo urobil Pán Ježiš pri Poslednej večeri?
Premenil chlieb na svoje telo a vı́no na svoju krv. Takto zostal medzi nami
neustá le prı́tomný.
24. Ako nazývame Ježišovo telo a Ježišovu krv?
Eucharistia.
25. Koho prijímame vo svätom prijímaní?
Pri svä tom prijı́manı́ prijı́mame skutoč né telo a krv Pá na Jež iš a - pod

spô sobom chleba a vı́na.
26. Akými slovami sa chlieb a víno premieňa na Ježišovo telo a krv?
”
Chlieb na Jež iš ovo telo: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vá s.
Vı́no na Jež iš ovu krv: „Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vá s i za
vš etký ch na odpustenie hriechov."
27. Čo je svätá omša?
Svä tá omš a je nekrvavá obeta Pá na Jež iš a. Je to obetná hostina, pri ktorej ná m
Jež iš dá va svoje telo ako pokrm pre naš u duš u.
28. Z akých častí sa skladá svätá omša?
Bohosluž ba slova a bohosluž ba obety.
29. Ako sa mám pripraviť na prijatie Pána Ježiša?
Duchovne - pripravı́m si srdce (ak je to potrebné , aj svä tou spoveďou). Telesne
- dodrž ım
́ eucharistický pô st.
30. Kedy sme my kresťania povinní zúčastniť sa na svätej omši?
Kaž dú nedeľu a priká zaný sviatok.

