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059. Kde bývali prví ľudia?  

Prví ľudia bývali v raji. 
 

Pod rajom nerozumieme len miesto, ale predovšetkým stav blaženosti. 
 

060. Boli prví ľudia v raji blažený?  

Prví ľudia boli v raji blažení: nič netrpeli a nemali nikdy zomrieť. 
 

061. Zotrvali prví ľudia navždy blažení?  

Prví ľudia nezostali navždy blažení, lebo spáchali hriech a tým na seba 

uvalili Boží trest. 
 

062. Ako spáchali prví ľudia hriech?  

Prví ľudia spáchali hriech tak, že vedome a dobrovoľne neposlúchli Božie 

prikázanie. 
 

062a. Kto spácha hriech?  

Hriech spácha, kto vedome a dobrovoľne neposlúchne Božie prikázanie. 
 

063. Aké následky mal pre prvých ľudí hriech, ktorý spáchali?  

Hriech, ktorý spáchali, mal pre prvých ľudí tieto následky: 
 

1. rozum sa im zatemnil;   

2.ich vôľa sa stala náchylnou k zlému;   

3.museli veľa trpieť;        

4. museli zomrieť;   

5.stratili Božiu milosť a preto sa nemohli dostať do neba 
 

Adam svojím hriechom neuškodil len sebe, ale aj všetkým svojim potomkom: jeho 

hriech spolu s následkami dedia po ňom jeho potomci. 
 

064. Čo dedíme po Adamovi?  

Po Adamovi dedíme aj hriech, ktorý spáchal, aj následky jeho hriechu. 
 

065. Aké meno má hriech, ktorý sme zdedili po Adamovi?  

Hriech ktorý sme zdedili po Adamovi, má meno: dedičný hriech. 
 

a)Dedičný hriech sme nespáchali my.  

b)Dedičný hriech prechádza na každého človeka už pri počatí. 
 

066. Bol niektorý človek ochránený od dedičného hriechu?  

Od dedičného hriechu bola ochránená jedine Preblahoslavená Panna Mária. 
 

a)Od dedičného hriechu ochránil Boh Pannu Máriu preto, lebo si ju vyvolil za Matku 

Ježiša Krista. 

b)Panna Mária bola ochránená od dedičného hriechu vo chvíli svojho počatia. Preto 

hovoríme o Panne Márii, že je „bez poškvrny dedičného hriechu počatá!“.  

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie slávime každoročne 8.decembra. 

c)Po vykúpení majú ľudia možnosť očistiť sa od dedičného hriechu krstom. 
 



 

 

 

067. Čo by sa bolo stalo  ľuďmi, keby sa Boh nebol nad nimi zmiloval? 

Keby sa Boh nebol nad ľuďmi zmiloval, pre dedičný hriech by žiaden 

človek nebol mohol prísť do neba. 
 

068. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi?  

Boh sa zmiloval nad ľuďmi tak, že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa. 
 

Boh prisľúbil Vykupiteľa už prvým ľuďom po spáchanom hriechu. Svoj sľub obnovil 

Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi, Mojžišovi a prorokom. Proroci z vnuknutia Ducha 

Svätého predpovedali: miesto, kde sa Vykupiteľ narodí(Mich 5,2); čas, kedy sa narodí (Dan 

9,25); zázraky , ktoré bude Vykupiteľ robiť(Iz 35,4-6); umučenie a smrť Vykupiteľovu(Iz 

53,10; Ž 21,19); zmŕtvychvstanie Vykupiteľovo(Ž 109,1); jeho nanebovstúpenie; 

predpovedali aj to, že Vykupiteľ založí Cirkev. Ľudia museli čakať na príchod 

Vykupiteľa tisíce a tisíce rokov. Túto dobu očakávania Vykupiteľa nám liturgia 

pripamätúva v adventnom období. 
 

069. Kto je prisľúbený Vykupiteľ?  

Prisľúbený Vykupiteľ je Ježiš Kristus. 
 

69a. Akú obetu máme kresťania katolíci?  

My kresťania katolíci máme obetu svätej omše. 
 

69b. Akú modlitbu sa modlíme, keď ráno, na poludnie a večer zvonia na 

„Anjel Pána“? 

Keď ráno na poludnie a večer zvonia na „Anjel Pána“, modlievame sa:  
 

Anjel Pána zvestoval Panne Márii, a ona počala z Ducha Svätého.- Zdravas, Mária, atď.  

Hľa, služobnica Pána, staň sa mi podľa slova tvojho.- Zdravas, Mária, atď.  

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.- Zdravas, Mária, atď.  

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička!Aby sme sa stali hodní prisľúbení Kristových. 
 

Modlíme sa: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Boží Syn sa stal človekom, 

prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli 

k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista Pána nášho. Amen. 
 

070. Ako znie druhý článok Apoštolského vyznania viery? 

Druhý článok Apoštolského vyznania viery znie takto: (Verím) v Ježiša 

Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána. 
 

V rámci tohto článku je reč o ľudskom mene a o trojnásobnom úrade vteleného Božieho Syna. 
 

071. Kto je Ježiš Kristus?  

Ježiš Kristus je druhá božská osoba, jednorodený Boží Syn, ktorý sa pre 

nás stal človekom.  
 

Ježiš Kristus je Boží Syn. Oznámil to Boh Otec pri krste Ježišovom v Jordáne a pri jeho 

premenení na Hore. Učil to o sebe sám Ježiš Kristus a dokázal to svojimi zázrakmi 

a proroctvami.  
 

072. Čo znamená meno „Ježiš“?  

Meno Ježiš znamená toľko, ako Spasiteľ alebo Vykupiteľ. 
 


