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HLAVNÉ PRAVDY 

1. Kto je Pán Boh? Náš Nebeský Otec. 

2. Odkiaľ je svet?  Stvoril ho Boh pre nás. 

3. Čo môže urobiť Boh?  Všetko, čo chce. Boh je všemohúci. 

4. Zaujíma sa Boh o svet aj teraz?  Boh sa stará o svet a dbá o všetko. 

5. Čo je Sväté Písmo? Je to Božie slovo napísané z vnuknutia Svätého Ducha. 

6. Prečo nevidíme Boha? Lebo nemá telo, je čistý duch. 

7. Čo je modlitba? Je to rozhovor s Bohom. 

8. Koľko je bohov? Je jeden Boh, v troch osobách: Otec, Syn a Svätý Duch. 

9. Ako voláme 3 božské osoby? Najsvätejšia Trojica. 

10. Kto sú anjeli? Sú to neviditeľné duchovné stvorenia, ktoré nemajú telo, ale majú rozum 

a slobodnú vôľu. 

11. Akí sú dobrí anjeli? Milujú Boha a ľudí vedú k dobrému. 

12. Akí sú zlí anjeli? Nenávidia Boha a ľudí navádzajú na zlo. 

13. Odkiaľ sú ľudia? Prvých ľudí stvoril Boh. 

14. Z čoho sa skladá človek? Zo smrteľného tela a nesmrteľnej duše. 

15. Aká je duša človeka? Neviditeľná a nesmrteľná, nikdy nezomrie.  

16. Kedy sa pácha hriech? Keď vedome a dobrovoľne prestúpime niektoré Božie 

prikázanie. 

17. Akým spôsobom sa pácha hriech? Myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním 

dobrého. 

18. Vymenuj 7 hlavných hriechov! Pýcha, hnev, závisť, lakomstvo, nečistota, obžerstvo, 

lenivosť. 

19. Čo sa stane s dobrými a čo so zlými ľuďmi? Dobrých Boh odmení v nebi a zlých 

potrestá večným zatratením. 

20. Čo sa stane s kajúcim hriešnikom? Boh mu odpustí, lebo ho miluje. 

21. Čo sa s nami stane po smrti? Bude náš osobný súd, ktorý rozhodne o tom, či budeme 

spasení alebo zatratení. 

22. Kam sa dostane človek po smrti? Telo do zeme, ale duša do neba, do pekla alebo do 

očistca.  

23. Kedy veríme v Boha? Keď Božie slovo berieme vážne a podľa neho aj žijeme.  

24. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi? Prisľúbil im a neskôr aj poslal Vykupiteľa, Ježiša 

Krista. 



25. Kto je Svätý Duch? Je to tretia Božská osoba, pravý Boh.  

26. Prečo Ježiš zoslal Sv. Ducha? Aby apoštolov posilnil, urobil ich smelými a nás aby 

viedol a posväcoval v kresťanskom živote. 

27. Ktoré sú hlavné pravdy našej viery?   

1. Boh je len jeden 

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Svätý Duch. 

3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil 

4. Boh je spravodlivý Sudca, ktorých dobrých odmeňuje a zlých tresce 

5. Ľudská duša je nesmrteľná 

6. Božia milosť je k spaseniu potrebná 

28. Ktoré sú božské čnosti? 

Božské čnosti sú základom mravného konania kresťana a sú zárukou prítomnosti  

a pôsobenia Svätého Ducha  v schopnostiach človeka. Božské  čnosti sú tri: viera, nádej 

a láska. 

Viera je božská čnosť, ktorá nám pomáha veriť v Boha a  vo všetko, čo nám on 

povedal a zjavil  a čo nám predkladá  veriť svätá Cirkev. 

Nádej je božská čnosť, pomocou ktorej túžime po nebeskom  kráľovstve a večnom 

živote ako po svojom šťastí, vkladáme  svoju dôveru do Kristových prisľúbení, hľadáme 

oporu nie  v našich silách, ale utiekame sa o pomoc milosti Ducha  Svätého. 

Láska je božská čnosť, ktorou milujeme Boha nadovšetko  pre neho samého, 

a blížneho ako seba samého pre lásku  k Bohu. 
 

29. Ktoré sú dary Svätého Ducha? Mravný život kresťanov podporujú dary Svätého 

Ducha. Sú  to trvalé dispozície, ktoré uspôsobujú človeka počúvať  a nasledovať vnuknutia 

Ducha Svätého. 

Sedem darov Svätého Ducha  predstavujú: dar múdrosti, dar  rozumu, dar rady, dar sily, 

dar poznania, dar nábožnosti  a dar bázne božej. 

 

JEŽIŠ KRISTUS A SVÄTÁ NAZARETSKÁ RODINA 

1. Koho si vyvolil Boh za matku Spasiteľa? Bohorodičku - Pannu Máriu. 

2. Aká bola Panna Mária? Bola plná milostí, počatá bez hriechu a vzatá do neba s telom 

i dušou.  

3. Kto je Ježiš Kristus? Boží Syn – druhá Božská osoba, ktorá sa stala človekom. 

4. Kto je svätý Jozef? Ženích Panny Márie, ochranca a vychovávateľ Ježiša. 



5. Kedy oslavujeme narodenie Ježiša Krista? Na Vianoce – 25. decembra. 

6. Kde sa narodil Ježiš? V chudobnej jaskyni, v meste Betlehem.  

7. Čo znamená meno Ježiš Kristus? Ježiš = Spasiteľ, Kristus = Pomazaný.  

8. Koľko prirodzeností je v Ježišovi Kristovi? Dve: božská – je opravdivý Boh a ľudská 

– je opravdivý človek. 

9. Prečo sa stal Boží Syn človekom? Aby nás učil, trpel a zomrel za nás. 

10. Koľko rokov mal Ježiš, keď začal vyučovať? Asi 30.  

11. Za kým išiel Ježiš prv, než začal vyučovať? Za Jánom Krstiteľom, aby ho v Jordáne 

pokrstil. 

12. Čomu nás učil Ježiš? Všetko, čo máme veriť a robiť, aby sme boli spasení.  

13. Kto spísal učenie a život Ježiša? Štyria evanjelisti: Matúš, Marek, Lukáš, Ján.  

14. Ako znie hlavné prikázanie? Milovať Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba 

samého. 

15. Prečo robil Ježiš zázraky? Aby dokázal svoju lásku k ľuďom, ukázal svoju božskú moc, aby 

mu ľudia uverili. 

16. Čo urobil Ježiš pri poslednej večeri? Premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv.  

17. Kto teraz premieňa chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista? Nástupcovia apoštolov: 

biskupi a kňazi.  

18. Ako trpel za nás Ježiš? Potil sa krvou, bol bičovaný, tŕním korunovaný, niesol ťažký kríž 

a bol ukrižovaný. 

19. Za čo trpel a zomrel Ježiš? Za všetky hriechy celého ľudstva. 

20. Kedy a ako zomrel Ježiš? Bol ukrižovaný na kríži na hore Golgota. 

21. Kedy si pripomíname pamiatku Kristovho ukrižovania? Na Veľký piatok. 

22. Čo sa stalo po smrti Ježiša? Na tretí deň vstal z mŕtvych. 

23. Kedy vstal z mŕtvych Ježiš? Na Veľkonočnú nedeľu – Paschu, Vzkriesenie. 

24. Prečo zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš? Aby nás vykúpil a spasil.  

25. Odkiaľ vieme, že Ježiš vstal z mŕtvych? Od apoštolov, ktorí ho videli, dotýkali sa ho, 

rozprávali sa a jedli s ním. 

26. Je vzkriesenie Ježiša Krista sviatok? Áno, je to najväčší kresťanský sviatok. 

27. Čo slávime na štyridsiaty deň po Vzkriesení? To, že Ježiš vystúpil na nebesia a sedí 

po pravici Otca.  

28. Vráti sa ešte Ježiš na zem? Áno, na konci sveta v sláve, aby súdil všetkých ľudí.  

29. Koho zoslal Ježiš na 50-ty deň po Vzkriesení? Zoslal Svätého Ducha. 



SVÄTÉ PÍSMO A DESATORO 

1. Kde sa nachádzajú pravdy našej viery? V knihách Svätého Písma. 

2. Ako sa delí Sv. Písmo? Na Starý a Nový Zákon.  

3. Ktoré sú knihy Nového Zákona? Štyri evanjeliá, Skutky apoštolov, Listy apoštolov, 

Zjavenie sv. Jána. 

4. Vymenuj svätých evanjelistov? Matúš, Marek, Lukáš, Ján. 

5. Čo znamená slovo evanjelium? Radostná zvesť. 

6. Kto napísal Skutky apoštolov? Svätý Lukáš. 

7. Kto je najčastejším autorom Žalmov? Kráľ Dávid. 

8. Ako sa volajú zákony, ktoré dal Boh ľuďom? Desať Božích prikázaní – Desatoro. 

9. Načo nám dal Boh Desatoro? Aby sme sa podľa nich riadili a tak boli spasení. 

10. Vymenuj Desatoro? 

1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im 

klaňal. 

2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. 

3. Spomeň si, aby si deň sviatočná svätil. 

4. Cti otca svojho i matku svoju. 

5. Nezabiješ. 

6. Nezosmilníš. 

7. Nepokradneš. 

8. Nepreriekneš krivého svedectva proti svojmu blížnemu. 

9. Nepožiadaš manželku svojho blížneho. 

10. Nepožiadaš majetku svojho blížneho, ani ničoho, čo je jeho 

 

11. Ktoré je hlavné prikázanie? Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím 

srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho 

ako seba samého. 

12. Ktoré sú cirkevné prikázania? 

1. Prikázané sviatky svätiť. 

2. V nedeľu a prikázaný sviatok byť nábožne prítomný na svätej liturgii. 

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. 



SVIATOSTI 

1. Koľko je sviatostí? Vymenuj ich! Je ich sedem: krst, myropomazanie, Eucharistia, 

spoveď, pomazanie chorých, kňazstvo a manželstvo.  

2. Načo nám dal Ježiš sviatosti? Aby nám pomáhali na ceste do Božieho kráľovstva. 

3. Čo je krst? Krst je prvá a základná sviatosť, ktorou sa nám zmýva dedičný hriech 

a stávame sa Božími deťmi. Skrze ňu dostávame aj anjela strážcu a svojho osobného 

patróna. Je to najpotrebnejšia sviatosť.  

4. Ako sa krstí? Leje sa na hlavu človeka voda a pritom sa hovorí: „Krstí sa služobník 

Boží (meno) v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“  

5. Čo je myropomazanie? Je to birmovanie. Je to pomoc Svätého Ducha, aby sme dobre 

a príkladne po kresťansky žili. Myropomazanie sa vysluhuje hneď po krste. 

6. Čím kňaz myropomazuje? Olejom, ktoré sa volá myro. Je to zmes olivového oleja a 33 

aromatických liečivých bylín. Biskup tento olej posväcuje na Veľký štvrtok v katedrále. 

7. Kto môže odpúšťať hriechy? Len sám Pán Boh.  

8. Komu dal Ježiš právomoc odpúšťať hriechy? Apoštolom a tí zas svojim nástupcom 

biskupom a tí zas kňazom.  

9. Kde sa nám odpúšťajú hriechy? Vo svätej spovedi, cez sviatosť zmierenia.  

10. Môže kňaz niekedy prezradiť naše hriechy? Nikdy a nikomu. Je to spovedné 

tajomstvo. 

11. Kedy a koľkokrát sa mám spovedať? Stále, keď cítim na duši ťažký hriech. (Každý 

mesiac alebo viac krát v roku, najlepšie v nejakých pravidelných intervaloch.)  

12. Čo sa deje v spovedi? Boh mi odpustil hriechy, som opäť Božie dieťa, moja duša je 

čistá a som dedič Božieho kráľovstva.  

13. Čo je Najsvätejšia Eucharistia? Je to chlieb a víno premenené na telo a krv žiša 

Krista.  

14. Kto ustanovil Najsv. Eucharistiu? Ježiš pri Poslednej večeri na Veľký štvrtok. 

15. Čo prijímame na liturgii? Skutočné a pravé telo a krv Ježiša Krista pod spôsobmi 

chleba a vína. 

16. Kedy môžem ísť sa sv. prijímanie? Stále, keď nemám na duši ťažký smrteľný hriech. 

17. Čo ak pôjdem na sv. prijímanie v ťažkom hriechu? Spácham ďalší hriech 

svätokrádeže. Nesmiem ísť v ťažkom hriechu na prijímanie. Musím sa predtým 

vyspovedať. 



18. Ako sa zúčastňujeme na sv. liturgii? Spoločne spievame, modlíme sa, zbožne 

a dôstojne sa správame. Ak miništrujem, tak posluhujem pri oltári. 

19. Čo je eucharistický pôst? To, že 1 hodinu pred prijímaním nesmiem nič jesť ani piť. 

(Čistú vodu môžem) 

20. Čo je kňazstvo? Je to sviatosť, ktorou Ježiš Kristus dáva svoju moc tým, ktorí pokračujú 

v jeho službe. 

21. Kto môže vysvätiť muža na kňaza? Len biskup. 

22. V čom spočíva kňazská služba? a) Učiť, hlásať Božie slovo, b) posväcovať ľudí 

sviatosťami, c) riadiť (viesť) ľudí na ceste k spáse. 

23. Kto ustanovil manželstvo? Sám Boh, keď stvoril prvých ľudí. 

24. Čo je sviatosť manželstva? Je to nerozlučný zväzok muža a ženy, ktorí žijú vo 

vzájomnej láske a s láskou vychovávajú svoje deti. 

25. Čo je pomazanie chorých? Kňaz prichádza k chorému, aby ho v mene Ježišovom 

uzdravil na tele i na duši. Taktiež ho maže olejom. 

 

 

CIRKEV A ŽIVOT V NEJ 

1. Čo je Cirkev? Je to spoločenstvo veriacich, ktorý majú sedem sviatostí a ich viditeľnou 

hlavou je rímsky biskup: pápež, Svätý Otec.  

2. Kto patrí do Cirkvi? Každý pokrstený človek, ktorý verí v Ježiša Krista a žije podľa 

jeho učenia.  

3. Kto založil Cirkev? Založil ju Ježiš Kristus. 

4. Koho určil Ježiš za viditeľnú hlavu Cirkvi? Svätého apoštola Petra. 

5. Kto riadi Cirkev dnes? Nástupcovia apoštolov: pápež a biskupi.  

6. Kto pomáha biskupom riadiť Cirkev? Kňazi.  

7. Prečo je naša Cirkev jednotná? Lebo má jednu viditeľnú hlavu a všade učí to isté. 

8. Prečo je naša Cirkev svätá? Lebo jej zakladateľ je svätý a ľudí vedie k svätosti. 

9. Prečo je naša Cirkev všeobecná? Lebo každý človek môže byť členom. 

10. Prečo je naša Cirkev apoštolská? Lebo ju vedú nástupcovia apoštolov, ktorých určil 

Ježiš Kristus. 

 

 

 



11. Prečo sa máme modliť?  

      Aby sme:  

a) oslavovali Boha,  

b) ďakovali Bohu za jeho dobrotu, 

c) odprosovali Boha za hriechy, 

d) prosili Boha o pomoc. 

12. Kedy sa máme modliť? Najmä ráno, večer, pred jedlom, po jedle, pred prácou...  

13. Čo je cirkevný rok? Je to liturgický rok, počas ktorého si pripomíname udalosti zo 

života Pána Ježiša, Panny Márie a svätých. Začína sa 1. septembra a končí 31. augusta. 

14. Ktorý sviatok je najdôležitejší v cirkevnom roku? Vzkriesenie Ježa Krista - Pascha. 

15. Čo je to chrám? Je to dom Boží, kde sa máme správať slušne a kde sa máme modliť. 

16. Kto sú svätí? Sú to ľudia, ktorí žili podľa učenia Ježiša Krista a teraz ich duše sú 

oslávené v nebi. Niektorí sú zapísaní v kalendári.   

17. Prečo si ctíme svätých? Lebo nám dávajú príklad, ako máme žiť, aby sme boli 

spasení. 

18. Koho spomedzi svätých si uctievame najviac? Bohorodičku Pannu Máriu, lebo ona 

je Božia Matka a Ježiš Kristus nám ju na kríži daroval aj za našu Matku.  

19. Čo máme vedieť o smrti? To, že ňou sa nekončí život, ale začína večnosť. Je to 

prechod z pozemského života do života večného. 

20.  Ako sa volá sídelný prešovský arcibiskup s metropolita? Mons. Ján Babjak 

21. Ktorých gréckokatolíckych blahoslavených poznáš? Gojdič, Hopko, Trčka 

22. Ktorá sv. liturgia sa u nás najčastejšie slúži? Poznáš aj iné? Sv. Jána Zlatoústeho. 

Ďalšie sú sv. Bazila Veľkého a Vopred posvätených darov  

23. Aké gréckokatolícke pútnické miesta poznáš? Ľutina, Klokočov, Rafajovce, Levoča 

24. Aké gréckokatolícke časopisy a noviny poznáš? Slovo, Misionár 

25. Čo je to Veľký pôst? Príprava na sviatok ukrižovania a vzkriesenia Ježiša Krista 

26. Čo je to filipovka? Pôst pred Vianocami 

27. Ako sa volá súčasný pápež? Odkiaľ pochádza? Kde sídli? Pápež František, 

pochádza z Argentíny a sídli vo Vatikáne 

28. Aké sú to zádušné soboty? Soboty, kedy sa modlíme za zomrelých 

29. Aké molebeny poznáš? Mariánsky, k Božskému srdcu, k Jozefovi... 


