Príprava na birmovku
Náboženstvo
1. Čo je náboženstvo?
Život podľa božích zásad.
2. Akého si náboženstva?
Som kresťan - katolík
3. Kto je zakladateľom kresťanského náboženstva?
Ježiš Kristus
4. Ako znie kresťanský pozdrav?
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Boh.
5.
6.
7.
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Kto je Boh?
Boh je Stvoriteľ neba a zeme a náš nebeský Otec.
Odkedy je Boh?
Boh vždy bol. je a bude. Je večný.
Kde je Boh?
Boh je všade na každom mieste. Je
všadeprítomný.
Prečo nevidíme Pána Boha?
Lebo nemá telo, je čistý duch.
Čo vie Boh?
Vie všetko, čo bolo, čo je teraz, čo bude. I to vie, čo si
myslíme a v tajnosti robíme. Je vševediaci.
Čo miluje a čo nenávidí Boh?
Miluje dobro a nenávidí zlo. Je nanajvýš
spravodlivý.
Koľko je bohov? Boh je len jeden.
Koľko osôb je v jednom Bohu?
Tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
Ako voláme tri osoby v jednom Bohu?
Najsvätejšia Trojica.
Ktoré diela pripisujeme osobám Najsvätejšej
Trojice?
Otcovi - stvorenie sveta
Synovi - vykúpenie sveta
Duchu Svätému - posvätenie sveta.

Človek
15. Ktoré sú najdokonalejšie tvory Božie?
Anjeli a ľudia.
16. Kto je človek?
Rozumný tvor, stvorený na obraz Boží, ktorý má telo a
dušu.
17. Kto stvoril prvých ľudí? Boh.
18. Ako sa volali prví ľudia? Adam a Eva.
19. Načo Boh stvoril ľudí?
Aby Boha poznali, jeho milovali a tak boli spasení.
20. Z čoho sa skladá človek?
Z hmoty a ducha. Z tela a duše.
21. Ktoré sú schopnosti ľudskej duše?
Rozum, vôľa a pamäť.
22. Komu sa podobá ľudská duša?
Bohu. Boh ju stvoril na svoj obraz.
23. Ako sa volá hriech prvých ľudí?

Dedičný hriech.
24. Kedy sa nám odpúšťa dedičný hriech?
Pri krste.
Sväté písmo
25. Čo je sväté písmo?
Zbierka kníh napísaných z vnuknutia Božieho.
26. Ako po grécky voláme sväté písmo? Biblia.
27. Ako delíme sväté písmo?
Na Starý zákon a Nový zákon.
28. Čo obsahuje Starý zákon?
Božie zjavenie od stvorenia sveta až po dobu pred
príchodom Vykupiteľa.
29. Čo obsahuje Nový zákon?
Božie zjavenie, ktoré dal Boh ľuďom skrze Ježiša
Krista a apoštolov.
30. Koľko kníh má Starý zákon? 45 kníh.
31. Koľko kníh má Nový zákon? 27 kníh.
32. Kde sa ešte okrem Svätého písma zachovalo
Božie zjavenie? V tradícii
33. Čo je to tradícia?
Tá časť Božieho zjavenia, ktorú síce apoštoli hlásali,
ale ju nenapísali. "
Ježiš
34. Kto je Ježiš Kristus?
Syn Boží, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil.
35. Ako sa volá matka Pána Ježiša a jeho pestún?
Panna Mária a sv. Jozef.
36. Kto je otcom Pána Ježiša? Boh - Otec nebeský
37. Kde sa narodil Pán Ježiš? V Betleheme.
38. Kde bol vychovávaný Pán Ježiš? V Nazarete.
39. V ktorej krajine žil Pán Ježiš? V Palestíne.
40. Ako dlho žil Pán Ježiš na zemi? 33 rokov.
41. Čím dokázal Pán Ježiš, že je Syn Boží?
Svojimi zázrakmi, proroctvami a svojím svätým
životom.
42. Prečo Ježiš zomrel na kríži?
Aby nás vykúpil z hriechov.
43. Na koľký deň Ježiš vstal z mŕtvych?
Na tretí deň /veľkonočná nedeľa/.
44. Čo slávime na Veľkú noc?
Ježišovo zmŕtvychvstania.
44. Kedy Ježiš vystúpil na nebesia?
Na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní.
46. Aké knihy rozprávajú o živote Pána Ježiša?
Evanjelia.
47. Koľko je evanjelií? Štyri.
48. Ako sa volajú štyria evanjelisti?
Matúš, Marek, Lukáš, Ján.
49. Kto pokračuje v Ježišovom diele? Cirkev.

7. Manželstvo
Cirkev
50. Čo znamená veriť?
Prijať niečo za pravdivé na základe svedectva iného.
51. Čo máme veriť, aby sme boli spasení?
Všetko, čo Boh zjavil a cirkev nám to k viere
predkladá.
52. Kto nás učí o tom, čo Boh zjavil?
Cirkev.
53. Z čoho učí cirkev to, čo Boh zjavil?
Zo Svätého písma a z tradície.
54. Kto poveril cirkev učiť ľudí o Bohu?
Kristus, keď povedal Petrovi: "Čokoľvek
zviažeš na zemi, bude zviazané i na nebi, a
čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané
aj v nebi."
55. Čo je cirkev? Spoločenstvo veriacich Krista.
56. Kto založil cirkev? Ježiš Kristus.
57. Načo Kristus založil cirkev?
Aby viedla ľudí k spáse.
58. Aké známky má cirkev?
Je jednotná - vždy a všade učila to isté
je svätá - má prostriedky na posväcovanie ľudí
je všeobecná - každý človek môže byť jej
členom
je apoštolská - jej učenie sa zhoduje s učením
apoštolov.
59. Kto je viditeľnou hlavou cirkvi?
Rímsky biskup - pápež.
60. Ako sa volá terajší pápež?
František. Pochádza z Argentíny.
61. Kto sú biskupi?
Nástupcovia apoštolov.
Náš diecézny biskup sa volá Mons. Tomáš Galis;
generálny vikár Mons. Marek Hriadel
62. Čo spravuje biskup?
Územie zvané biskupstvo alebo diecéza.
63. Ktoré diecézy sú na Slovensku?
Rímskokatolícke:
Arcibiskupstva: Bratislava, Trnava, Košice;
Biskupstva: Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Spiš,
Rožňava
Gréckokatolícke:
Arcibiskupstvo Prešov,
Eparchie: Bratislava, Košice
64. Do ktorej diecézy patria Divina?
Do Žilinskej
Sviatosti.
65. Čo sú sviatosti?
Viditeľné znaky, ktoré ustanovil Ježiš Kristus, aby do
našich duší privádzal neviditeľnú milosť Božiu.
66. Koľko je sviatosti?
Sedem.
67. Vymenuj sedem sviatosti!
1. Krst 2. Birmovanie. 3. Sviatosť Oltárna 4. Pokánie
5. Pomazanie chorých 6. Posvätenie kňažstva

68. Ktoré sviatosti možno prijať len raz v živote?
Krst, birmovanie a posvätenie kňazstva.
69. Ako rozdeľujeme sviatosti?
Na sviatosti mŕvych a sviatosti živých.
70. Ktoré sú sviatosti mŕtvych?
Krst a pokánie.
71. Prečo ich voláme sviatosti mŕtvych?
Lebo ich môže prijať aj človek duševne mŕtvy - čiže s
ťažkým hriechom na duši.
72. Aké sviatosti si už prijal?
Krst, pokánie, sviatosť oltárnu.
73. Čo je krst?
Prvá a najdôležitejšia sviatosť, pri ktorej sa nám odpúšťa
dedičný hriech a začleňujeme sa do cirkvi.
74. Prečo je krst prvá a najpotrebnejšia sviatosť?
Preto prvá, lebo pred krstom nemôžeme prijať
iné sviatosti a najpotrebnejšia - lebo bez krstu
nemôžeme byť spasení.
75. Čo je sviatosť oltárna?
Ježiš Kristus prítomný pod spôsobom chleba a vína.
76. Kedy Pán Ježiš ustanovil Sviatosť oltárnu?
Pri poslednej večeri.
77. Čo je sv. omša?
Ustavičná obeta Nového Zákona, v ktorej sa Ježiš
Kristus obetuje nebeskému Otcovi pod spôsobom
chleba a vína
78. Koľko čiastok má sv. omša?
Dve čiastky -1. bohoslužba slova - od začiatku
po modlitby veriacich
II. bohoslužba obety - od obetovania po koniec.
79. Aký je rozdiel medzi obetou kríža a obetou sv. omše?
Na kríži sa Ježiš obetoval krvavým spôsobom a vo sv.
omši sa obetuje nekrvavým spôsobom.
80. Čo požívame pri sv. prijímaní?
Opravdivé telo Pána Ježiša pod spôsobom chleba.
81. Čo je sv. spoveď, pokánie alebo sviatosť
zmierenia?
Je sviatosť, v ktorej Boh odpúšťa hriechy spáchané
po krste.
82. Čo musíme vykonať, aby sme hodne prijali
sviatosť zmierenia?
1. Spytovať svedomie
2. Vyznanie hriechov
3. Ľútosť
4. Pevné predsavzatie viac nehrešiť
5. Vykonať pokánie, ktorú nám uložil kňaz.
Sviatosť birmovania.
83. Kedy bola prvá birmovka?
Keď Duch Svätý zostúpil na apoštolov.
84. Kedy zostúpil Duch Svätý na apoštolov?
Na 50 deň po Veľkej noci.
85. Prečo zostúpil Duch Svätý na apoštolov?
Aby ich posilnil vo viere.
86. Kto je Duch Svätý?

87.
88.

89.
90.

91.

92.
93.

94.

95.
96.

97.

98.

Je Boh ako Otec a Syn.
Prečo ideš na birmovku?
Aby som prijal plnosť darov Ducha Svätého.
Aké dary nám dáva Duch Svätý pri birmovke?
1. Múdrosť 2. Rozum 3. Rada 4. Vedomosť 5.
Sila 6. Nábožnosť 7. Bázeň božia /Mu-ro-rave-si-na-ba/
Čo urobil Duch Svätý z apoštolov?
Neohrozených svedkov Kristovej pravdy.
Ako sa máš pripraviť na birmovku?
1.Získame si primerané náboženské vedomosti
2. Modlíme sa k Duchu Svätému
3. Vyspovedáme sa a pristúpime ku sv. prijímaniu
4. Urobíme si predsavzatie, že chceme žiť a
umrieť ako kresťania katolíci.
Čo je birmovanie?
Je sviatosť, ktorou Duch Svätý posilňuje
pokrsteného človeka, aby vždy a všade robil tak, ako
mu káže viera.
Kto môže birmovať?
Biskup a z poverenia biskupa každý kňaz.
Ako sa udeľuje sviatosť birmovania?
Biskup urobí palcom pravej ruky krizmou kríž
na čele birmovanca a povie: "M. prijmi znak
Ducha Svätého."
Čo odpovieš na slová birmujúceho: "M. prijmi
znak Ducha Svätého?
Odpoviem: "Amen."
Čo odpovieš na slová "Pokoj s tebou"?
Odpoviem: "I s duchom tvojím."
Čo bude robiť birmovný otec /matka/ pri
birmovke?
Položí pravú ruku na pravé plece birmovanca.
Čo je krizma?
Olivový olej zmiešaný s balzamom a posvätený biskupom
na Zelený štvrtok.
Kedy ešte pôjdeš na birmovku?
Keď ma pozvú za birmovného otca /matku/.

Viera a modlitba
99. Čo robíme, keď sa modlíme?
Rozprávame sa s Pánom Bohom.
100. Ako sa volá najkrajšia modlitba?
Otče náš.
101. Prečo Otče náš voláme modlitba Pána?
Lebo nás ju naučil Pán Ježiš.
102. Kedy sa modlíme Anjel Pána?
Ráno, na poludnie a večer.
103. Čo robíme pred jedením a po jedení?
Krátko sa modlíme.
104.Podľa akého hesla má žiť každý kresťan?
Podľa hesla: Modli sa a pracuj!
105.Ako ináč voláme modlitbu Verím v Boha?
Apoštolské vyznanie viery.
106.Ako znie Verím v Boha?
Pozri Jednotný katolícky spevník
107. Prečo modlitbu verím v Boha voláme

apoštolské vyznanie viery?
Lebo pochádza z čias apoštolov.
108. Ako znie šesť hlavných právd?
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri božské 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 spasenie potrebná.
109. Ktoré sú božské čnosti?
Viera, nádej a láska.
110. Ktoré sú mravné čnosti?
Opatrnosť, spravodlivosť, miernosť a zmužilosť.
Prikázania
111. Ktoré je najväčšie prikázanie?
Milovať Boha a blížneho.
112. Ako máme milovať Pána Boha?
Máme ho milovať nadovšetko.
113. Ako prejavujeme lásku k Bohu?
Tak, že žijeme podľa jeho prikázania.
114. Ako máme milovať blížneho?
Ako seba samého.
115. Kto je náš blížny?
Každý človek, či sa k nám správa priateľsky, alebo
nepriateľsky.
116. Podľa akej zásady sa máme správať k blížnym?
Podľa Ježišových slov: "Čo chcete, aby ľudia
robili vám, aj vy robte im!"
117. Ako znie Desatoro božích prikázaní?
Pozri Jednotný katolícky spevník.
118. Ako znie pätoro cirkevných prikázaní?
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa
celej sv. omše
2. Konať skutky kajúcnosti, ako ich určila
cirkevná vrchnosť.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať
a vo Veľkonočnom období prijať Sviatosť oltárnu.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.
119. Ako treba zasvätiť nedeľu?
Máme ísť na sv. omšu a nekonať ťažké telesné práce.
120. V ktoré /prikázané/ sviatky okrem nedele
musíme ísť na sv. omšu?
1. Nový rok - sviatok sv. Bohorodičky P. Márie
2. 6.1. - Zjavenie Pána /Troch kráľov/
3. 40. deň po veľkej noci – Nanebovstúpenie Pána
4. štvrtok po nedeli Najsv. Trojice - Sviatok
Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej
5. 29. VI. - sv. Petra a Pavla
6. 15. VIII. - Nanebovzatie Panny Márie
7. 1. XI. - sviatok Všetkých svätých
8. 8. XII - Nepoškvrnené počatie Panny Márie
9. 25. XII. - Narodenie Pána
121. Kedy človek pácha ťažký hriech?

Keď dobrovoľne a vedome a vážnej veci poruší
Božie prikázanie
122. Kedy človek pácha ľahký hriech?
Keď nedobrovoľne, alebo nevedome, alebo malej
veci poruší Božie prikázanie, alebo cirkevné
prikázanie
123. Kedy je prísny pôst?
Na popolcovú stredu a Veľký piatok.
Ostatné
123. Komu je zasvätený náš farský kostol?
Sv. Ondrej apoštol 30.11.
126. Ako sa volá váš pán farár?
Martin Poživenec
128. Čo vieš o tvojom patrónovi?
(birmovné meno)

