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VIEROUKA 
 

1. Kto je Boh?  

Pán celého sveta a náš nebeský Otec.  

Aký je Boh? (vymenuj jeho vlastnosti)  

• duch - duchovná bytosť, ktorá nemá telo 

• večný - vždy bol, je a vždy bude  

• všadeprítomný - je duch, ktorý je všade, na každom mieste 

• vševediaci - všetko vie a všetko pozná, vie čo bolo, je, aj čo bude až do konca čias, pozná aj každú 

najtajnejšiu myšlienku  

• všemohúci - môže spraviť všetko čo chce, len svojim rozhodnutím  

2. Kto je Najsvätejšia Trojica?  

Jeden Boh v ktorom sú tri osoby Otec, Syn a Duch Svätý. Každá osoba je celý a pravý Boh. 
 

3. Čo je Sväté písmo?  

Písmo Sväté je zbierka 73 posvätných kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Je to napísané 

Božie slovo.  
 

4. Aké sú hlavné časti Svätého písma? (čo opisujú)  

Starý zákon - (46 kníh) opisuje udalosti dejín spásy až do príchodu Ježiša Krista. 

Nový zákon - (27 kníh) opisuje život a učenie Ježiš Krista, činnosť apoštolov a prvotnej Cirkvi. 
 

5. Ktoré štyri knihy Svätého písma sú pre nás najdôležitejšie? (názov, vymenuj ich autorov)  

Sú to Evanjeliá, ktoré napísali: Matúš, Marek, Lukáš a Ján.  
 

6. Ako Boh stvoril svet? Rozhodnutím svojej vôle. Boh chcel a stalo sa. Boh stvoril svet z ničoho.  
 

7. Prečo Boh stvoril svet a človeka?  

Boh stvoril svet, aby prejavil svoju dokonalosť, múdrosť a lásku a dal človeku možnosť zakúsiť túto jeho lásku 

vo svojom živote.  
 

8. Čím sa človek odlišuje od iných stvorení?  

Tým, že má nesmrteľnú dušu, stvorenú na Boží obraz.  
 

9. Aká je ľudská duša, ako sa prejavuje? (akými schopnosťami)? 

Ľudská duša je duchovná (neviditeľná) a nesmrteľná. Robí človeka schopným rozmýšľať a slobodne sa 

rozhodovať.  
 

10. Kto sú anjeli? Anjeli sú duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo. 
 

11. Kto sú a odkiaľ sú zlí duchovia, diabli?  

Sú to anjeli, ktorí sa postavili proti Bohu a stali sa jeho nepriateľmi.  
 

12. V čom spočíval hriech prvých ľudí, čo je to dedičný hriech?  

Prví ľudia stratili dôveru k svojmu Stvoriteľovi, zneužili svoju slobodu a neposlúchli Boží príkaz.  

To spôsobilo u človeka že: 1. rozum sa zatemnil 2. vôľa sa naklonila k zlému  

3. musel veľa trpieť 4. musel zomrieť 5. stratil Božiu milosť a preto sa nemohol dostať do neba. Tieto následky 

prešli na všetkých ľudí a nazývame ich dedičný hriech. 
 

13. Ako zareagoval Boh, keď ľudia spáchali hriech?  Hneď po hriechu im sľúbil, že im pošle Vykupiteľa. 
 

14. Kto bezprostredne pripravoval ľudí na príchod Vykupiteľa? Sv. Ján Krstiteľ  
 

15. Akým sviatkom si pripomíname narodenie Vykupiteľa? Vianoce. 25. decembra.  
 

16. Kto je prisľúbený Vykupiteľ, ktorého Boh sľúbil prvým ľuďom?  

Je to Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek, Boží Syn, druhá božská osoba.  
 

17. Kto je otcom a matkou Pána Ježiša?  

Otcom Pána Ježiša je Boh Otec (sv. Jozef je iba jeho pestún). Matkou je Panna Mária.  
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18. Akými mimoriadnymi darmi obdaril Boh Pannu Máriu?  
 

1. Uchránil ju pred dedičným hriechom .  2. Počala Pána Ježiša nadprirodzeným účinkovaním Ducha Svatého . 

3. Po skončení pozemského života bola s telom i dušou vzatá do neba. 
 

19. Prečo prišiel Vykupiteľ na svet?  
 

1. Aby nám ukázal ako máme žiť, keď chceme získať Božie kráľovstvo. 2. Aby nás vykúpil a spasil. 
 

20. Povedz aspoň jedno podobenstvo Pána Ježiša a jeden zázrak. 

podobenstvá: o márnotratnom synovi, a milosrdnom Samaritánovi, o rozsievačovi 

zázraky: vzkriesenie Lazara, uzdravenie malomocného, utíšenie búrky na mori  
 

21. Koľko rokov mal Pán Ježiš keď začal učiť a ako dlho učil?  

Pán Ježiš začal učit keď mal asi 30 rokov a učil 3 roky.  
 

22. Prečo Pán Ježiš trpel a zomrel? Aby dal vynáhradu za hriechy ľudí všetkých čias.  
 

23. Za koho trpel a zomrel Pán Ježiš?  

Za všetkých ľudí, dobrých i zlých, veriacich i neveriacich. I za tých, ktorí ho nenávidia.  
 

24. Ako Pán Ježiš trpel? Potil sa krvou, bol bičovaný, tŕním korunovaný, niesol kríž a bol ukrižovaný.  
 

25. Kedy zomrel Pán Ježiš a kedy vstal z mŕtvych? (ktorý deň v týždni) 

Pán Ježiš zomrel v piatok (Veľký piatok) a vstal z mŕtvych v nedeľu (Veľkonočná nedeľa).  
 

26. Akým sviatkom si pripomíname smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša? 

Veľkonočné sviatky (Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa).  
 

27. Ktorý sviatok v roku je pre kresťana katolíka najväčší?  

Veľkonočná nedeľa. Oslava zmŕtvychvstania Pána Ježiša. 
 

28. Kedy a ako Pán Ježiš definitívne viditeľne odišiel od apoštolov? Ako voláme jeho odchod?  

Bolo to na 40. deň po Veľkej noci. Jeho odchod voláme nanebovstúpenie.  
 

29. Koho poslal Pán Ježiš apoštolom po svojom odchode ako posilu a vodcu? Poslal im Ducha Svätého.  
 

30. Ako účinkoval Duch Svätý v apoštoloch?  

Naplnil ich odvahou a silou a dal im múdrosť, aby vedeli ohlasovať Evanjelium.  
 

31. Čo je Cirkev? Cirkev je spoločenstvo ľudí, ktorí sú pokrstení a veria v Ježiša Krista. 
 

32. Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi?  

Pápež, Svätý Otec FRANTIŠEK (vlastným menom Jorge Mario Bergoglio) 
 

33. Čo rozumieme pod výrazom “spoločenstvo svätých”?  

Je to spoločenstvo všetkých veriacich v Krista, čiže nielen tých, ktorí putujú na tejto zemi, ale aj tých, čo sa 

po skončení pozemského života očisťujú, i tých, čo požívajú nebeskú blaženosť.  
 

34. Čo sa stane s človekom po smrti?  

I keď sa jeho pozemské telo rozkladá, čaká ho večný život v novom – oslávenom tele.  
 

35. Ako bude človek prežívať večnosť? (vysvetli jednotlivé stavy) 

Nebo - je to stav večnej blaženosti a trvalého videnia Boha. Do neba sa dostanú len tí, ktorí sú dokonale 

očistení od každého zla.  

Očistec - je to stav tých, čo zomierajú v Božej milosti, ale nie sú ešte dokonale očistení, a preto sa musia 

zbavovať zla.  

Peklo - je to stav trvalého a definitívneho odlúčenia od Boha a tým od každého dobra a lásky.  
 

36. Čo sa stane s telom človeka pri “poslednom súde”?  

Pri poslednom súde Boh vzkriesi telá všetkých ľudí, ale bude to už nové "oslávené telo".  
 

MODLITBA 
 

37. Čo je modlitba? Modlitba je povznesením mysle k Bohu. Je to rozhovor človeka s Bohom, keď sa Bohu 

prihováram ako k svojmu Otcovi a najlepšiemu priateľovi.  
 

38. Prečo sa máme modliť? Aby sme si vytvorili s Bohom dôverný vzťah, každý vzťah sa tvorí 

komunikáciou. Modlitba je prejavom dôvery a vďačnosti Bohu.  
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39. Akú modlitbu naučil Pán Ježiš apoštolov? Otče náš.  
 

40. Kedy sa slová modlitby, ktoré odriekam, stávajú modlitbou?  

Keď sa usilujem myslieť na to čo hovorím. Keď slová hovoríme nielen ústami, ale aj srdcom.  
 

41. Čo hovorí Pán Ježiš o spoločnej modlitbe?  

"Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi".  
 

DESAŤ BOŽÍCH PRIKÁZANÍ  
 

42. K čomu nás Boh povzbudzuje v prvom prikázaní? Aby sme Pána Boha prijímali ako najdôležitejšieho 

v živote. Prakticky to znamená, že kresťan sa vždy snaží konať tak, aby to bolo v zhode s Božou vôľou.  
 

43. Čo je prejav nedôvery voči Bohu (1.B.p.)?  

Prejavom nedôvery voči Bohu je napr.: veriť v povery, veštenie, vyvolávať duchov  
 

44. Čo je svätokrádež (1.B.p.)?  

Svätokrádež je neúctivé zaobchádzanie so sviatosťami, posvätnými predmetmi a osobami.  
 

45. K čomu nás Boh povzbudzuje v druhom prikázaní? 

Aby sme úctu k Bohu prejavovali úctou k jeho menu.  
 

46. Ako môžeme Božie meno zneužiť na zlé (2.B.p.)?  

Veľkým postojom neúcty je rúhavé vyslovenie Božieho mena a tiež nepravdivo svedčiť a prisahať v Božom 

mene.  
 

47. Prečo sa modlíme aj k Panne Márii a svätým (2 B.p.)? Klaniame sa iba Bohu, ale svätým patrí úcta, ich 

prosíme o príhovor u Boha. Úcta patrí aj ich vyobrazeniam, podobne ako si vážime fotografie svojich rodičov. 
 

48. K čomu nás Boh povzbudzuje v treťom prikázaní?  

Aby sme mu prejavili úctu tým, že si vo sviatočný deň vyhradíme čas osobitne pre neho. To znamená, že 

nekonáme ťažké práce a zúčastníme sa na celej svätej omši.  
 

49. Ktoré dni nazývame sviatočné (3.B.p.)? Sviatočný deň je každá nedeľa a prikázaný sviatok.  
 

50. Prečo je nedeľa sviatočný deň (3.B.p.)? Lebo v nedeľu si pripomíname zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.  
 

51. K čomu nás Boh povzbudzuje vo štvrtom prikázaní? Aby sme mali voči svojim rodičom postoj úcty 

lásky a poslušnosti. Poslušnosť je prejav vďačnosti rodičom za život a všetko, čo pre nás robia.  
 

52. Kto okrem rodičov si zasluhuje našu úctu? Starí rodičia, príbuzní, učitelia, kňazi, verejní predstavitelia.  
 

53. K čomu nás Boh vedie v piatom prikázaní?  

Piatym Božím prikázaním nás Boh vedie k úcte k životu. Svojmu i ostatných ľudí.  
 

54. Ako sa môže človek previniť proti svojmu životu a zdraviu. (5. B.p.)?  

Ak z vlastnej viny ochorie (napr. nedostatočným obliekaním, nesprávnou životosprávou), nedodržiavaním 

dopravných predpisov, príkazov lekára, hygienických návykov, nadmerným pitím alkoholu, fajčením, drogami.  
 

55. Ako sa môže človek previniť proti životu a zdraviu iných. (5. B.p.)? 

Úmyselným ubližovaním, hnevom, duševným a telesným trápením, šikanovaním.  
 

56. Ako veriaci kresťan katolík vníma eutanáziu a potrat? (5.B.p.)?  

Ako previnenie proti životu, teda vraždu.  
 

57. K čomu nás Boh vedie v šiestom prikázaní?  

Aby sme pohlavnú schopnosť prijímali ako Boží dar a užívali ju podľa jeho vôle.  
 

58. Ako môže človek nesprávne používať pohlavnú schopnosť (6.B.p.)? 

Užívať ju len pre pôžitok, či už sám - masturbácia, alebo s inou osobou - mimo manželstva, prostitúciou, 

pornografiou, pohlavným zneužívaním detí. 
 

59. Ako sa kresťan zodpovedne pripraví na život a manželstvo (6.B.p.)? 

Tým, že sa usiluje o čistotu srdca a to nielen v skutkoch, ale aj v myšlienkach a slovách.  
 

60. K čomu nás Boh povzbudzuje v siedmom prikázaní?  

Pán Boh stvoril svet pre dobro všetkých ľudí, z tohto bohatstva má každý právo mať veci pre vlastnú potrebu a 

úžitok. Nikto nemá právo narušiť súkromné vlastníctvo iného, ak ho nadobudol čestným a spravodlivým 

spôsobom. Avšak človek by mal tieto veci užívať v duchu miernosti a solidarity s ostatnými ľuďmi.  
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61. Akým spôsobom môžeme spôsobiť škodu na majetku iného človeka (7.B.p.)?  

Krádežou, poškodením majetku, ponechaním si požičanej veci, vyplatením nespravodlivej mzdy alebo 

odopretím spravodlivej mzdy, obchodnými podvodmi, neúmerným zvyšovaním cien, zneužívaním núdze iného  
 

62. Čo je potrebné spraviť, keď sme spôsobili škodu na majetku iného človeka a chceme prijať sviatosť 

zmierenia (7.B.p.)? Škodu, ktorú sme spôsobili, musíme nahradiť.  
 

63. K čomu nás Boh povzbudzuje v ôsmom prikázaní?  

Aby sme vždy boli pravdovravní a rešpektovali dobré meno druhého človeka.  
 

64. Ako môžeme ublížiť inému človeku slovom (8.B.p.)? Krivým svedectvom, krivou prísahou, osočovaním, 

ohováraním. Aj v tomto prípade, ak chceme získať odpustenie pri spovedi, je treba urobiť náhradu. 
 

65. K čomu nás Boh povzbudzuje v deviatom a desiatom prikázaní? 

Upozorňuje nás na to, že zlo (hriech) je nielen skutok, ale každá zlá "žiadosť" (túžba), ktorú človek prechováva 

vo svojom srdci. Hriech začína vnútorným rozhodnutím. 
 

SVIATOSTI 
 

66. Čo sú sviatosti? Sviatosti sú viditeľné znaky ustanovené Pánom Ježišom, cez ktoré nám dáva svoju pomoc, 

milosť a požehnanie. 
 

67. Čo je sviatosť krstu? Krst je sviatosť znovuzrodenia k novému životu v Kristovi (rodíme sa ako Božie 

deti). Vtláča do duše nezmazateľný znak. Bez krstu nemôžeme prijať žiadnu inú sviatosť.  
 

68. Aké sú účinky sviatosti krstu? 1. Zotiera dedičný hriech a zmýva všetky osobné hriechy i všetky tresty 

za hriechy. 2. Dáva nám milosť posväcujúcu, ktorá z nás robí adoptované Božie deti . 3. Začleňuje nás 

do Cirkvi a tým nám dáva nárok na ďalšie milosti prostredníctvom sviatostí.   
 

69. Kto môže vyslúžiť sviatosť krstu? Riadnym vysluhovateľom krstu je biskup, kňaz a diakon. V prípade 

nebezpečenstva smrti môže pokrstiť každý človek, aj nepokrstený.  
 

70. Ako sa krstí? Krstí sa tak, že sa leje voda na hlavu nepokrsteného človeka a pritom sa hovoria slová:  

"M (meno), ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svatého".  
 

71. Čo je sviatosť pokánia? Je darom Pána Ježiša, ktorým môžeme obnoviť priateľstvo s Bohom a s Cirkvou, 

ktoré sme narušili hriechom. Boh nám cez túto sviatosť odpúšťa hriechy a znovu nás prijíma za svoje milované 

deti. Ide o duchovné uzdravenie.  
 

72. Na čo je potrebné pamätať pri sv. pokánia?  

Pri sviatosti pokánia je potrebné prejaviť ľútosť nad spáchanými hriechmi. Ľútosť je bolesť duše 

nad spáchanými hriechmi. Úprimná ľútosť sa spája so silným predsavzatím polepšiť sa.  
 

73. Ktoré hriechy musím v spovedi povedať? 

Všetky ťažké hriechy, ich približný počet a okolnosti, ktoré by mohli zmeniť povahu hriechu.  
 

74. Kto pácha hriech?  

Kto vedome a dobrovoľne prestúpi Božie prikázanie a to myšlienkami, slovami alebo skutkami.  
 

75. Kedy spáchame ťažký - smrteľný hriech?  

Keď prestúpime Božie prikázanie súčasne: vo veľkej veci, celkom vedome, celkom dobrovoľne.  

Ak čo i len jedna z týchto podmienok nie je splnená, hovoríme o hriechu ľahkom - zraňujúcom.  
 

76. Čo je to skutok pokánia - zadosťučinenie?  

Skutok pokánia je modlitba alebo iný skutok spravodlivosti, ktorý nám určí kňaz. Rozhrešenie odstraňuje 

hriech, ale neodstraňuje nezriadenosti, ktoré hriech v človeku spôsobil. Pokáním teda treba nadobudnúť plné 

duchovné zdravie, je to liečba duše. Okrem toho spravodlivosť nám káže napraviť spôsobené škody. 
 

77. Aké účinky má sv. pokánia okrem odpustenia hriechov?  

Sv. pokánia nás okrem odpustenia hriechov aj posilňuje (milosťou pomáhajúcou), aby sme sa dokázali 

v budúcnosti hriechu uchrániť.  
 

78. Čo ak zabudnem pri spovedi povedať ťažký hriech? 

Spoveď je platná, ale pri ďalšej spovedi treba hriech povedať.  
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79. Čo ak úmyselne zatajím ťažký hriech?  

Spoveď je neplatná - svätokrádežná. Ani ostatné vyznané hriechy nám nie sú odpustené. Napraviť sa to dá tak, 

že pri ďalšej spovedi sa priznám k svätokrádeži a zopakujem všetky hriechy z predchádzajúcej spovede aj 

so zatajeným hriechom. (Treba vyznať všetky ťažké hriechy od poslednej platnej spovede.)  
 

60. Čo je ústredným tajomstvom svätej omše?  

Ústredným tajomstvom svätej omše je obeta Pána Ježiša na kríži, ktorá sa sprítomňuje nekrvavým spôsobom 

vo chvíli premenenia (pri slovách: toto je moje telo, toto je moja krv).  
 

81. Čo je sväté prijímanie? Vo svätom prijímaní prijímame skutočné telo a krv Pána Ježiša. 
 

82. Ako sa pripraviť na sväté prijímanie?  1. Hodinu pred sv. prijímaním nič nejem ani nepijem, okrem čistej 

vody a potrebných liekov (ani nežujem žuvačku).  2. Z ťažkých hriechov sa vyspovedám, ľahké oľutujem 

na začiatku sv. omše. 3. Aktívne sa zapájame do slávenia sv. omše a pomodlíme sa modlitbu pred a po svätom 

prijímaní, najlepšie vlastnými slovami. 
 

83. Čo je to Sviatosť Oltárna? Pán Ježiš trvale prítomný medzi nami pod spôsobom chleba a vína uložený 

vo svätostánku, kde ho môžeme navštíviť počas celého dňa.  
 

84. Aké sú hlavné časti svätej omše? Svätá omša sa delí na dve časti: bohoslužba slova a bohoslužba obety.  
 

85. Kedy ustanovil Pán Ježiš svätú omšu?  

Pán Ježiš ustanovil svätú omšu pri Poslednej večeri na Zelený štvrtok.  
 

86. Čo je sviatosť birmovania a aké sú jej účinky? 

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok, ide teda o dovŕšenie krstnej milosti. 

• rozmnožuje a prehlbuje v nás milosti prijaté pri krste  

• dokonalejšie nás spája s Cirkvou 

• obohacuje nás zvláštnou silou Ducha Svätého - je to plné udelenie Ducha Svätého aby sme boli schopní 

svedčiť o svojej viere (dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily,  

• dar poznania, dar nábožnosti, dar bázne voči Bohu) 

• vtláča nám do duše nezmazateľnú pečať Ducha Svätého  

87. Kto vysluhuje sviatosť birmovania v latinskom obrade?  

Sviatosť birmovania udeľuje biskup alebo ním poverený kňaz.  
 

88. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? Udeľuje sa tak, že biskup položí ruku na hlavu birmovanca a 

palcom namočeným do krizmy urobí na čele znak kríža, pričom povie:  

M (birmovné meno) prijmi znak daru Ducha Svätého.  

Birmovanec odpovie: Amen.  

Biskup dodá: Pokoj s tebou.  

Birmovanec odpovie: I s duchom tvojím.  
 

89. Čo je to krizma? Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom a posvätený biskupom na Zelený štvrtok.  
 

90. 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.  
 

91. Čo je to sviatosť kňazstva?  Sviatosť kňazstva je posvätenie muža za služobníka Pána Ježiša. Kňaz hlása 

Božie slovo a vysluhuje sviatosti. 
 

92. Čo je sviatosť manželstva?  Je to nerozlučiteľný zväzok muža a ženy. Touto sviatosťou Boh zjednocuje 

a posilňuje manželov, aby vo svete plnili poslanie kresťanských rodín a správne vychovávali svoje deti.  

 

Ako sa volá náš diecézny biskup? 

 

Komu je zasvätený kostol v našej farnosti? 

 

Čo vieš zo života Tvojho birmovného patróna? 
 


