
VEDOMOSTNÁ PRÍPRAVA  

NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA  

 

BOH 

1. Čo znamená veriť v Boha? Veriť v Boha znamená hľadať a poznávať pravdu 

o ňom, dôverovať v neho a vytvárať vzťah s ním. 

2. Kto je Boh? Boh je Stvoriteľ neba i zeme, Pán celého sveta a náš nebeský 

Otec.  

3. Koľko je Bohov? Boh je len jeden.  

4. Koľko je osôb v jednom Bohu? V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn 

a Duch Svätý.  

5. Ako voláme tri božské osoby jedným menom? Tri božské osoby voláme 

Najsvätejšia Trojica.  

6. Ako možno poznať Boha? Boha možno poznať zo stvorených vecí, zo 

Svätého písma a zo svedomia.  

7. Čo je Sväté písmo? Sväté písmo je zbierka kníh napísaných z vnuknutia 

Ducha Svätého. 

8. Kto je autorom Svätého písma? Autorom Svätého písma je Boh, ktorý použil 

ľudských autorov, aby pod jeho vedením napísali to, čo chcel on.  

9. Ako delíme Sväté písmo? Sväté písmo delíme na knihy Starého zákona 

a knihy Nového zákona.  

10. O čom hovoria knihy Starého zákona? V Starom zákone je napísane, čo 

zjavoval Boh ľuďom od stvorenia sveta až po narodenie Ježiša Krista.  

11. O čom hovoria knihy Nového zákona? V Novom zákone je napísane, čo nám 

zjavil Boh prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista. Nový zákon ďalej píše, 

ako apoštoli hlásali evanjelium, ktoré prijali od Ježiša.  

JEŽIŠ 

12. Kto je Ježiš Kristus? Ježiš Kristus je druhá božská osoba, jednorodený Syn 

Boží, ktorý sa pre nás stal človekom.  

13. Čo sa stalo pri zvestovaní v Nazarete? Syn Boží zostúpil z neba a stal sa 

človekom.  

14. Ako dával Ježiš najavo, že je Boh? Svojou múdrosťou, láskou a znameniami 

(zázrakmi).  

15. Koľko rokov trval Ježišov skrytý a koľko verejný život? Skrytý 30 rokov, 

verejný 3 roky.  

16. Ako trpel Pán Ježiš? 1. potil sa krvou, 2. bol bičovaný, 3. bol korunovaný 

tŕním, 4. niesol kríž, 5. bol ukrižovaný.  

17. Prečo trpel Pán Ježiš? Pán Ježiš trpel za hriechy celého sveta, aby nás 

vykúpil.  

18. Čo sa stalo na tretí deň po smrti Pána Ježiša? Na tretí deň Pán Ježiš vstal z 

mŕtvych.  

19. Komu sa Pán Ježiš ukázal po svojom zmŕtvychvstaní? Pán Ježiš sa po 

svojom zmŕtvychvstaní ukázal apoštolom. 

20. Čo sa stalo na 40. deň po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša? Na 40. deň po 

zmŕtvychvstaní Pán Ježiš vystúpil na nebesia. 

DUCH SVÄTÝ 

21. Čo sa stalo na 50. deň po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša? Na 50. deň Pán Ježiš 

zoslal apoštolom Ducha Svätého.  

22. Kto je Duch Svätý? Duch Svätý je tretia božská osoba.   

23. Ako sa Duch Svätý prejavil v živote apoštolov? Upevnil ich vo viere, 

posilnil v láske a naplnil svojimi darmi.  

CIRKEV  

24. Čo ustanovil Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní? Pán Ježiš po svojom 

zmŕtvychvstaní ustanovil Cirkev.  

25. Prečo Ježiš ustanovil Cirkev? Aby v nej pokračovalo dielo vykúpenia.  

26. Čo je Cirkev? Cirkev je spoločenstvo všetkých pokrstených.  

27. Vymenuj znaky Cirkvi. Jedná, svätá, katolícka a apoštolská.  

28. Kto sú členovia Cirkvi? Členovia Cirkvi sú všetci svätí v nebi, duše v očistci 

a veriaci na zemi. 

29. Prečo sa v Cirkvi objavujú chyby? Lebo  ju tvoria ľudia a tí podliehajú 

slabostiam. 

ESCHATOLÓGIA  

30. Načo stvoril Boh ľudí? Boh stvoril ľudí na to, aby ho poznali, milovali, jemu 

slúžili, a tak prišli do neba.  

31. V čom je človek obrazom Boha? Rozumom, slobodnou vôľou, nesmrteľnou 

dušou a schopnosťou milovať.  



32. Čo sa stáva s človekom po smrti? Pri smrti sa duša človeka odlúči od tela 

a telo sa vráti do zeme. 

33. Dokiaľ zostane telo človeka v zemi? Naše telo zostane v zemi do súdneho 

dňa.  

34. Čo sa stane s telom človeka v súdny deň? V súdny deň Boh vzkriesi telo 

človeka a spojí ho s dušou.  

35. Čo sa stane s našou dušou, keď umrieme? Keď umrieme, Boh bude súdiť 

našu dušu.  

36. Kde príde naša duša po osobnom súde? Naša duša po osobnom súde príde 

do neba, pekla alebo očistca. 

37. Čo je nebo? Nebo je blažený stav duše , v ktorom človek  zažíva úplnú čistú 

lásku v prítomnosti, živého milujúceho Boha. Okrem toho, že tento život nikdy 

nekončí, neexistuje v ňom žiadne trápenie, nespravodlivosť ani nič zlé. Je to 

cieľ a zmysel nášho života. 

38. Čo je očistec? Očistec je predsieň neba, kde sa človek očisťuje, aby mohol 

čistý predstúpiť pred Božiu tvár. 

39. Z čoho sa človek potrebuje očisťovať v očistci? V očistci sa človek očisťuje 

od dôsledkov hriechu, ktoré síce boli odpustené, ale hriechy nejakým 

spôsobom poškodili dušu. 

DOBRO A ZLO – HRIECH A ZÁKON  

40. Ako dokáže človek poznať hriech? Na základe hlasu svedomia a na základe 

Božieho zákona.  

41. Ako sa volali prví rodičia? Prví rodičia sa volali Adam a Eva.  

42. Ako voláme hriech prvých ľudí? Hriech prvých ľudí voláme dedičný hriech.  

43. Čo je hriech? Hriech je zneužitie slobody a neposlušnosť voči Bohu.  

44. Ako delíme hriechy? Hriechy delíme na ľahké a ťažké.  

45. Kto pácha ťažký hriech? Ťažký hriech pácha ten, kto vedome a dobrovoľne 

vo vážnej veci prestúpi Boží zákon. 

46. Čo spôsobuje ťažký hriech? Stratu Boha a večné zatratenie.  

47. Komu dal Pán Boh 10 Božích prikázaní? Pán Boh dal 10 Božích prikázaní 

Mojžišovi na hore Sinaj. 

48. Čo nám prikazuje Pán Boh v prvom Božom prikázaní? Pán Boh nám 

v prvom prikázaní prikazuje v neho veriť, dúfať a milovať ho. Pán Boh má byť 

v našom živote na prvom mieste.  

49. Čo nám prikazuje Pán Boh v druhom Božom prikázaní? Pán Boh nám 

v druhom prikázaní prikazuje, aby sme Božie meno vyslovovali vždy s láskou 

a úctou, nikdy nie v hneve, nenávisti alebo zbytočne.  

50. Čo nám prikazuje Pán Boh v treťom Božom prikázaní? Pán Boh nám 

v treťom prikázaní prikazuje, aby sme sa v nedeľu a prikázaný sviatok 

zúčastnili na celej svätej omši. V tieto dni nemáme konať ťažké a namáhavé 

práce.  

51. Čo nám prikazuje Pán Boh v štvrtom Božom prikázaní? Pán Boh nám 

v štvrtom prikázaní prikazuje, aby sme svojich rodičov ctili, milovali 

a poslúchali ich. Okrem rodičov máme poslúchať cirkevných a svetských 

predstavených.  

52. Čo nám prikazuje Pán Boh v piatom Božom prikázaní? Pán Boh nám 

v piatom prikázaní prikazuje, aby sme neškodili na tele ani duši sebe a svojim 

blížnym. Pán Boh od nás chce, aby sme telo a dušu svoju aj svojho blížneho 

chránili. 

53. Čo nám prikazuje Pán Boh v šiestom Božom prikázaní? Pán Boh nám 

v šiestom prikázaní prikazuje, aby sme nehrešili myšlienkami, slovami 

a skutkami. Nemáme škaredo rozprávať, pozerať škaredé obrázky a videá 

a máme sa vyhýbať hriešnym skutkom. To isté platí aj pre 9. Božie prikázanie. 

54. Čo nám prikazuje Pán Boh v siedmom Božom prikázaní? Pán Boh nám 

v siedmom prikázaní prikazuje, aby sme nekradli a majetok svoj aj majetok 

svojho blížneho chránili. To isté platí aj pre 10. Božie prikázanie.  

55. Čo nám prikazuje Pán Boh v ôsmom Božom prikázaní? Pán Boh nám 

v ôsmom prikázaní prikazuje, aby sme hriešne neprisahali, neklamali 

a neubližovali blížnemu na cti. 

56. Odkiaľ má Cirkev moc vydávať zákony? Cirkev dostala moc od Pána 

Ježiša.  

57. Čo nám prikazuje Cirkev v prvom prikázaní? Cirkev nám prikazuje, aby 

sme sa v nedeľu zúčastnili na celej sv. omši a aby sme aj prikázané sviatky 

svätili tak ako nedeľu. 

58. Čo nám prikazuje Cirkev v druhom prikázaní? Cirkev nám v druhom 

prikázaní prikazuje zachovávať prikázané dni pokánia (piatok) tým, že budeme 

konať skutky kajúcnosti. (Odoprieme si niečo, čo máme radi; vykonáme 

nejaký skutok lásky k blížnemu, napr. návšteva chorého...) 

59. Čo nám prikazuje Cirkev v treťom prikázaní? Cirkev nám v treťom 

prikázaní prikazuje, aby sme aspoň raz v roku prijali sviatosť zmierenia 

a Sviatosť oltárnu, najlepšie vo Veľkonočnom období.  

60. Čo nám prikazuje Cirkev v štvrtom prikázaní? V štvrtom prikázaní Cirkev 

prikazuje uzatvárať manželstvo v kostole pred zástupcom Cirkvi a dvoma 

svedkami. 



61. Čo nám prikazuje Cirkev v piatom prikázaní? Cirkev prikazuje, aby sa 

kresťania katolíci starali o kostoly, o potreby svojich farností, o dobročinné 

ústavy, o katolícku charitu... 

SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV  

62. Čo je pýcha? Pýcha je nezriadená túžba po vlastnej nadradenosti. Snaha 

ukázať svoju krásu, vznešenosť, bohatstvo...  

63. Ako sa prejavuje pýcha? Túžbou vyniknúť za každú cenu, márnivosťou, 

falošnosťou a pretvárkou... 

64. Čo je lakomstvo? Lakomstvo je nezriadená túžba po majetku, peniazoch 

a iných materiálnych hodnotách.  

65. Ako sa prejavuje lakomstvo? Odmietaním pomoci, chorobnou 

nespokojnosťou s tým, čo mám, neschopnosťou štedrosti, materiálnou 

nespravodlivosťou... 

66. Čo je smilstvo? Smilstvo je nezriadená túžba po sexuálnych zážitkoch.  

67. Čo je závisť? Závisť je prejav smútku pri zistení, že sa blížnemu vodí dobre.  

68. Ako sa prejavuje závisť? Ohováraním a osočovaním, škodoradosťou, 

smútkom z úspechu druhého, nenávisťou... 

69. Čo je obžerstvo – nestriedmosť? Obžerstvo je nezriadené túžba po jedle 

a nápoji.  

70. V ktorých oblastiach sa prejavuje obžerstvo - nestriedmosť? V jedení, 

v zábave, v spánku...  

71. Čo je hnev? Hnev je náruživosť, ktorá hýbe dušou, aby škodila blížnemu.  

72. Ako sa prejavuje hnev? Telesnými prejavmi, napätím, hádkami, pomstou... 

73. Čo je lenivosť? Lenivosť v sebe skrýva nebezpečenstvo duševnej 

ľahostajnosti k pravde, k dobru a k prekonávaniu hmotnej a duševnej biedy.  

74. Ako sa prejavuje lenivosť? Nechuťou na duchovné veci a konanie dobra, 

záhaľkou a túžbou po škodlivých veciach, depresiou... 

MODLITBA A SVIATOSTI (KŇAZSTVO)  

75. Čo robíme, keď sa modlíme? Keď sa modlíme, rozprávame sa s Pánom 

Bohom.  

76. Čo sú sviatosti? Sviatosti sú viditeľné znaky, neviditeľnej milosti, ktoré 

ustanovil Pán Ježiš a zveril ich apoštolom.  

77. Čo sú sväteniny? Posvätné znaky a úkony, ktorými Cirkev udeľuje Božie 

požehnanie.  

78. Na koho prešla z apoštolov moc vysluhovať sviatosti? Z apoštolov prešla 

moc vysluhovať sviatosti na biskupov a kňazov.  

79. Čo je sviatosť kňazstva? Ten, kto prijíma sviatosť kňazstva, je poslaný 

ohlasovať evanjelium a udeľovať milosť v mene Pána Ježiša.   

80. Koľko stupňov má sviatosť kňazstva? Sviatosť kňazstva má tri stupne: 

biskup, kňaz a diakon. 

KRST  

81. Čo je krst? Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť. Zmýva nám z duše dedičný 

hriech, stávame sa Božími deťmi a členmi Cirkvi. 

82. Ako sa krsti? Leje sa voda na hlavu a pritom sa hovorí: „M., ja ťa krstím 

v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.“  

83. Čo viem o svojom krstnom patrónovi? ... 

BIRMOVANIE 

84. Čo je birmovanie? Birmovanie je sviatosť, v ktorej nám Duch Svätý udeľuje 

hojnosť svojich  darov, pevnejšie nás spája s Kristom a posilňuje nás, aby sme 

boli praví  a odvážni kresťania. 

85. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? Biskup vkladá ruky a pomaže 

krizmou  čelo pokrsteného so slovami: „M., prijmi znak daru Ducha Svätého!“ 

Birmovanec odpovie: „Amen.“ Biskup: „Pokoj s tebou!“ Birmovanec: „I 

s duchom tvojím!“  

86. Čo je krizma? Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom, posvätený 

biskupom na Zelený štvrtok vo sv. omši.  

87. Aké sú podmienky pre birmovných (krstných) rodičov? Musí mať prijaté 

sviatosti (krst, birmovanie, manželstvo – ak), viesť príkladný kresťanský život. 

88. Čo viem o svojom birmovnom patrónovi? ... 

EUCHARISTIA  

89. Čo je Sviatosť oltárna? Sviatosť oltárna je živý prítomný Kristus pod 

spôsobom chleba a vína. 

90. Kedy Pán Ježiš ustanovil Sviatosť oltárnu? Pán Ježiš ustanovil Sviatosť 

oltárnu pri poslednej večeri.  

91. Akými slovami ustanovil Pán Ježiš Sviatosť oltárnu? Pán Ježiš ustanovil 

Sviatosť oltárnu slovami: „Toto je moje telo, toto je moja krv.“  

92. Čo sa stalo na slová Pána Ježiša - „Toto je moje telo, toto je moja krv?“ 

Na tieto slová sa chlieb premenil na telo a víno sa premenilo na krv Pána 

Ježiša.  



93. Kedy premieňajú biskupi a kňazi chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša? 

Biskupi a kňazi premieňajú chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša pri svätej 

omši.  

94. Kedy môžem ísť na sväté prijímanie? Na sväté prijímanie môžem ísť vtedy, 

ak nemám na duší ťažký hriech.   

95. Ako zachovám eucharistický pôst? Eucharistický pôst zachovám tak, že 

hodinu pred svätým prijímaním nič nejem ani nepijem.  

SVIATOSŤ ZMIERENIA  

96. Čo je sviatosť zmierenia (spoveď)? Je to sviatosť, v ktorej nám Boh odpúšťa 

hriechy, ktoré sme spáchali. 

97. Kto môže odpustiť hriechy? Hriechy môže odpúšťať len Boh. 

98. Mal Pán Ježiš moc odpúšťať hriechy? Pán Ježiš mal moc odpúšťať hriechy, 

lebo je Boží Syn. 

99. Komu dal Pán Ježiš moc odpúšťať hriechy? Pán Ježiš dal moc odpúšťať 

hriechy apoštolom. 

100. Komu odovzdali apoštoli moc odpúšťať hriechy? Apoštoli odovzdali 

moc odpúšťať hriechy biskupom a kňazom.  

101. Čo treba robiť, ak spáchame hriech? Ak spáchame hriech, máme ho 

oľutovať a vyspovedať sa. 

102. Ktoré sú hlavné časti spovede? Hlavné časti spovede sú: spytovanie 

svedomia; vyznanie hriechov; ľútosť; predsavzatie; zadosťučinenie.  

103. Čo robíme pri spytovaní svedomia? Pri spytovaní svedomia rozmýšľame 

nad hriechmi, ktoré sme spáchali. 

104. Čo je vyznanie hriechov? Vyznanie hriechov robíme, ak si kľakneme 

a kňazovi hovoríme svoje hriechy. 

105. Čo je ľútosť? Ľútosť je bolesť duše nad tým, že som urazil Boha, spojená 

s túžbou polepšiť sa.  

106. Čo je predsavzatie? Predsavzatie robím vtedy, ak sa rozhodnem, že už 

viac nebudem hrešiť.  

107. Čo je zadosťučinenie? Po svätej spovedi sa pomodlím modlitbu, ktorú mi 

kňaz prikáže pomodliť sa, alebo vykonám dobrý skutok, ktorý mi kňaz prikáže 

vykonať. 

108. Ktoré hriechy mám povedať pri spovedi? Pri spovedi musím povedať 

všetky ťažké hriechy, na ktoré sa pamätám. Pri ťažkých hriechoch musím 

povedať, koľkokrát som sa hriechu dopustil.  

109. Čo ak pri spovedi vedome nepoviem niektorý ťažký hriech? Ak by som 

niektorý ťažký hriech vedome zamlčal, vtedy svätá spoveď neplatí a ja som sa 

dopustil ďalšieho hriechu. 

POMAZANIE CHORÝCH 

110. Čo je pomazanie chorých? Pomazanie chorých je sviatosť, ktorou 

Boh posilňuje starých a chorých ľudí. Môže nastať i citeľná úľava v chorobe 

alebo aj uzdravenie. Počas choroby pomazanie môžu  prijať aj mladí ľudia. 

111. Ako sa vysluhuje sviatosť chorých? Sviatosť chorých sa vysluhuje 

vkladaním rúk kňaza, modlitbou a pomazaním posväteným olejom. 

MANŽELSTVO  

112. Čo je sviatosť manželstva? Sviatosť manželstva vychádza zo sľubu muža 

a ženy pred Bohom a Cirkvou, ktorý prijíma a potvrdzuje kňaz v mene Boha.  

113. Kto ustanovil manželstvo? Boh, keď stvoril človeka ako muža a ženu. 

114. Kto povýšil manželstvo na sviatosť? Ježiš Kristus. 

115. Aké sú znaky manželstva? Jednota a nerozlučiteľnosť. 

 

ZÁKLADNÉ MODLITBY A PRAVDY 
Katolícky pozdrav 

Pochválený buď Ježiš Kristus.  

Naveky. Amen. 

 

Znamenie kríža (prežehnanie sa) 

V mene Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen. 

 

Modlitba Pána  

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 zlého. Amen. 

 

Anjelské pozdravenie  

Zdravas´, Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a 

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

hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. 

 



Chvála Najsvätejšej Trojice  

Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i 

vždycky, i na veky vekov. Amen. 

 

Za zomrelých 

Odpočinutie večné daj zomrelým, Pane, a svetlo večné nech im svieti, nech 

odpočívajú v pokoji. Amen.  

 

Ľútosť nad hriechmi 

Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi 

urazil(a). Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv 

Kristovu. Amen. 

 

Apoštolské vyznanie viery 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho 

jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie 

Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, 

zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po 

pravici Boha, Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v 

Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie 

hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. 

 

Hlavné prikázanie 

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej svojej duše, zo všetkých 

svojich síl a celej svojej mysle. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 

 

Desatoro Božích prikázaní 

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

klaňal. 

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.  

4. Cti svojho otca a svoju matku. 

5. Nezabiješ. 

6. Nezosmilníš. 

7. Nepokradneš. 

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.  

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.  

Šesť hlavných právd 

1. Boh je len jeden. 

2. V Bohu sú tri 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 trestá. 

5. Duša človeka je nesmrteľná. 

6. Milosť Božia je na spásu potrebná. 

 

Pätoro cirkevných prikázaní 

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši. 

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.  

3. Aspoň raz do roka sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu 

sviatosť.  

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.  

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.  

 

Sedem sviatostí 

1. Krst 

2. Birmovanie 

3. Eucharistia - Sviatosť oltárna 

4. Pokánie - sviatosť zmierenia 

5. Pomazania chorých 

6. Posvätná vysviacka 

7. Manželstvo  

 

Sedem hlavných hriechov 

1. Pýcha 

2. Lakomstvo 

3. Smilstvo 

4. Závisť 

5. Obžerstvo 

6. Hnev 

7. Lenivosť  

 

Božské čnosti  

1. Viera 

2. Nádej 

3. Láska 



Kardinálne čnosti 

1. Múdrosť 

2. Spravodlivosť 

3. Sila  

4. Miernosť 

 

Sedem darov Ducha Svätého 

1. Dar múdrosti 

2. Dar rozumu 

3. Dar rady 

4. Dar sily 

5. Dar poznania 

6. Dar nábožnosti 

7. Dar bázne voči Bohu 

 

Skutky telesného milosrdenstva 

1. Dávať jesť hladným 

2. Dávať piť smädným 

3. Prichýliť pocestných 

4. Odievať nahých 

5. Navštevovať chorých 

6. Poskytovať pomoc väzňom 

7. Pochovávať mŕtvych 

 

Skutky duchovného milosrdenstva. 

1. Napomínať hriešnikov 

2. Poúčať nevedomých 

3. Dobre radiť pochybujúcim 

4. Tešiť zarmútených 

5. Trpezlivo znášať krivdu 

6. Odpúšťať ubližujúcim 

7. Modliť sa za živých a mŕtvych 

 

Hriechy proti Duchu Svätému 

1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo  

2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si  

3. Odporovať poznanej zjavenej pravde  

4. Závidieť blížnemu Božiu milosť  

5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu  

6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti  

 

Deväť cudzích hriechov 

1. Dávať iným radu na hriech  

2. Povzbudzovať iných na hriech  

3. Iným kázať zhrešiť  

4. Súhlasiť s hriechom iných  

5. Pomáhať pri hriechu iných  

6. Mlčať pri hriechu iných  

7. Zastávať hriechy iných  

8. Netrestať hriechy iných  

9. Chváliť hriechy iných  

 

Anjel Pána  

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého. 

Zdravas´, Mária...  

Hľa, služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. 

Zdravas´, Mária...  

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

Zdravas´, Mária...  

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

Modlime sa: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa 

stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie 

a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 

 

Vo Veľkonočnom období sa namiesto Anjel Pána modlíme: 

 

Raduj sa, nebies Kráľovná 

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja. 

Lebo koho si nosila, aleluja,  

z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. 

Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.  

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja. 

Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.  

Modlime sa: Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, 

potešil celý svet prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie 

dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.  



Deväť prikázaných sviatkov 

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. (1. 1.)  

Zjavenie Pána. (6. 1.)  

Nanebovstúpenie Pána (40 dní po Veľkej noci)  

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi  

Svätého Petra a Pavla, apoštolov (29. 6.)  

Nanebovzatie Panny Márie (15. 8.)  

Všetkých svätých (1. 11.)  

Nepoškvrnené počatie Panny Márie (8. 12.)  

Narodenie Pána Ježiša (25. 12.)  

 

Tajomstvá radostného ruženca  

1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala 

2. Ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila 

3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila 

4. Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom, v chráme obetovala 

5. Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom, v chráme našla 

Tajomstvá ruženca svetla  

1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne 

2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne  

3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie  

4. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor 

5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť  

Tajomstvá bolestného ruženca  

1. Ktorý sa pre nás krvou potil 

2. Ktorý bol pre nás bičovaný 

3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný 

4. Ktorý pre nás kríž niesol 

5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný 

Tajomstvá slávnostného ruženca 

1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych 

2. Ktorý slávne vystúpil do neba 

3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého 

4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba 

5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval 

 


