
1.  
 

001. O kom sa učíme teraz? Teraz sa učíme o Bohu. 

01a. Ako sa menuje učenie o Bohu? Učenie o Bohu menujeme náboženstvom.  

01b. Ktoré je naše náboženstvo? Naše náboženstvo je kresťansko-katolícke.  

01c. Akého náboženstva si ty? Ja som kresťan-katolík.  
 

002. Kto je kresťan-katolík?Kresťan-katolík je ten, 1. kto je pokrstený  2. kto 

vyznáva kresťansko katolícku vieru.  
 

003. Čím vyznávaš zvlášť, že si kresťan-katolík? Že som kresťan-katolík 

vyznávam zvlášť tým, že:   

1.že sa prežehnávam2. po katolícky sa pozdravujem a chodím do kostola  
 

004.Ako sa prežehnávame? Prežehnávame sa tak, že sa poznačíme znakom sv. 

kríža a pritom hovoríme: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.  
a) Keď sa prežehnávame, dávame najavo, 1. že veríme v jedného Boha v troch osobách, 

2. že patríme Ježišovi Kristovi, ukrižovanému,  

b) Prežehnávať sa máme na začiatku a na konci každej modlitby, pri vstupe do kostola a 

pri odchode z kostola, keď prechádzame okolo kostola, pred prácou a po práci, pred 

každým vážnym podujatím, keď sa naša duša alebo telo nachádza v nebezpečenstve, 

keď nás kňaz v mene Cirkvi žehná, keď nám kňaz dáva rozhrešenie ap.  
 

04a. Kedy sa máme prežehnávať? Prežehnávať sa máme ráno a večer, pred 

jedením a po jedení, pred prácou a po práci a vždy, keď sa modlíme.  
 

04b. Kedy sa modlievame? Modlievame sa ráno, na poludnie a večer, pred 

jedením a po jedení.  
 

04c. S kým sa rozprávame, keď sa modlime? Keď sa modlíme, rozprávame 

sa s Pánom Bohom.  
 

04d. Ktoré sú najhlavnejšie modlitby? Najhlavnejšie modlitby sú: Otčenáš a 

Zdravas.  
 

04e. Ako znie modlitba Otčenáš? Otčenáš znie takto:  
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 od zlého. Amen.  
 

04f. Ako znie modlitba Zdravas? Zdravas znie takto: 
Zdravas, Mária, milosti plná, - Pán s tebou; - požehnaná si medzi ženami - a 

požehnaný je plod života, Ježiš. - Svätá Mária, Matka Božia, - pros za nás 

hriešnych - teraz i v hodinu smrti našej. Amen.  
 

005. Ako sa pozdravujeme po katolícky? Po katolícky sa pozdravujeme takto:  

Pochválený buď Ježiš Kristus. Odpovedáme: Na veky. Amen. 

Kresťanské pozdravenia sú aj iné: „Pán Boh pomáhaj. - Pán Boh uslyš!“  



05a. Kedy treba ísť do kostola? Do kostola treba ísť každú nedeľu a prikázaný 

sviatok na celú svätú omšu.  
 

05b. Ako sa treba správať v kostole? V kostole sa treba správať úctivo a 

modliť sa, lebo kostol je dom Pána Boha.  
 

006. Načo sme na svete? Na svete sme na to, aby sme dosiahli večnú spásu.  

Dosiahnuť večnú spásu znamená toľko, ako dostať sa do neba a mať 

účasť na Božej blaženosti.  
 

007. Čo máme robiť, aby sme dosiahli večnú spásu? Aby sme dosiahli večnú 

spásu,  

1. máme veriť, čo nám Boh zjavil, 2. máme plniť, čo námBoh prikázal, 

3.máme užívať prostriedky Božej milosti.  
 

a) Zjaviť znamená: povedať inému také pravdy, ktoré on z vlastnej skúsenosti nemôže 

poznať. Boh dal ľuďom zjavenie prostredníctvom patriarchov prorokov a nakoniec 

prostredníctvom svojho vteleného Syna, Ježiša Krista.  

b) Boh nám dal desať prikázaní.  

c) Božiu milosť dosahujeme prijímaním sviatosti, užívaním svätenín a modlitbou. 
 

008. Ako sa menuje knižka, z ktorej sa učíme o zjavených pravdách, o 

Božích prikázaniach a o prostriedkoch Božej milosti?  

Knižka, z ktorej sa učíme o zjavených pravdách, o Božích prikázaniach a 

o prostriedkoch božej milosti, sa menuje Katechizmus.  
 

Kto verí, čo Boh zjavil, kto sa usiluje plniť, čo Boh prikázal, kto užíva prostriedky božej 

milosti, menuje sa nábožným človekom.  
 

009. Čo máme činiť v prvom rade, ak chceme byť spasení?  

Ak chceme byť spasení, máme v prvom rade veriť všetko, čo Boh zjavil.  
 

010. Prečo veríme všetko, čo Boh zjavil? Všetko čo Boh zjavil, veríme:  

1. preto, lebo Boh nemôže luhať,   

2. preto, lebo vševediaci Boh sa nemôže mýliť. 
 

011. Kto nás učí tomu, čo Boh zjavil? Tomu, čo Boh zjavil nás učí Cirkev 

Kristova.  
 

Ježiš Kristus ustanovil svoju Cirkev za zvestovateľku a vysvetľovateľku Božieho zjavenia.  
 

012. Z čoho učí Cirkev Kristova to, čo Boh zjavil? To, čo Boh zjavil, učí 

Cirkev Kristova:  1. z Písma svätého a 2. z ústneho podania.  
 

Sväté Písmo a ústne podanie sú, „pramene Božieho zjavenia“.  
 

013. Čo je Sväté písmo? Sväté písmo je zbierka tých kníh, ktoré boli napísané 

z vnuknutia Ducha Svätého.  
 

a) Sväté písmo sa po grécky menuje Biblia. 

b) Pisateľov týchto kníh povzbudil Duch Svätý, aby písali, osvietil ich, čo majú písať a 

pri písaní ich chránil pred omylom. 


