
Otázky pre birmovancov: 

 

1. Kto je kresťan? 

 Kto vyznáva Ježiša Krista ako Boha a Pána a je pokrstený. 

 

2. Znaky kresťana katolíka 

 - verí čo Boh zjavil a katolícka Cirkev ohlasuje, 

         - plní Božie a cirkevné prikázania 

         - prijíma Svätého Otca za hlavu katolíckej Cirkvi a podriaďuje sa mu. 

 

3. Kto je Ježiš Kristus pre nás? 

         Je Pán a Boh, je cesta, pravda a život! 

 

4. Kto je Duch Svätý? 

 Duch Svätý je tretia Božská osoba, opravdivý Boh s Otcom i Synom. 

 

5. Kedy poslal Ježiš Kristus svojej Cirkvi Ducha Svätého? 

Na desiaty deň po svojom nanebovstúpení. 

-  Pamiatku zoslania Ducha Svätého slávime každoročne na Turíce. Je to 

50. deň po Veľkej noci a 10.  deň po sviatku Nanebovstúpenia Pána. 

 

6. Akým spôsobom sa Duch Svätý zjavil ľuďom? 

- Pri Ježišovom krste  sa Duch Svätý  zjavil v podobe holubice. 

- Na Turíce sa zjavil v podobe vetra a ohnivých jazykov. 

 

7. Ako účinkuje Duch Svätý v Cirkvi? 

-  tak, že ju vyučuje a riadi 

- učí ju správne chápať náuku Ježiša Krista   

- chráni ju, aby sa nepomýlila pri podávaní a vysvetľovaní tejto náuky 

 

8. Ako účinkuje Duch Svätý v ľudských dušiach? 

         - posilňuje ich: ľudské duše musia bojovať duševný boj proti pokušeniam. 

                               V tomto boji ich posilňuje Duch Svätý. 

         - posväcuje ich: dáva ľudským dušiam sedem darov, ktorými ich robí 

                                   schopnými poslúchať Božie vnuknutia .  

 

9. Dary Ducha Svätého: 
 1. dar múdrosti, 2. dar  rozumu, 3. dar rady, 4. dar sily, 5. dar poznania, 6. dar 

bohabojnosti, 7. dar bázne Božej. 

 

10. Ovocie pôsobenia Ducha Svätého: 

1. láska, 2. radosť, 3. pokoj, 4. zhovievavosť, 5. láskavosť, 6. dobrota, 7. 

vernosť, 8. miernosť, 9. zdržanlivosť. 



11. Čo je to sviatosť? 

        - je to znak, cez ktorý je Boh prítomný v našom živote 

        - liek a posila našej prirodzenosti 

 

12. Koľko máme sviatosti? 

Sedem: krst, birmovanie, Sviatosť Oltárna, pokánie, pomazanie 

nemocných, posvätenie kňazstva, manželstvo. 

 

13. Čo je birmovanie? 

Birmovanie je sviatosť, v ktorej pokrstený dostáva Ducha Svätého ako 

osobitný dar na posilnenie, aby životom svedčil o Kristov, užšie sa spojil 

s Cirkvou a žil ako dospelý kresťan. 

 

14. Čo znamená slovo birmovať? 

         Slovo birmovať“ značí v slovenčine toľko , ako upevniť alebo posilniť. 

 

15. Čo je predobraz birmovania? 

Predobrazom birmovania je zoslanie Ducha Svätého na apoštolov počas 

Turíc. 

 

16.  Kto udeľuje sviatosť birmovania? 

Sviatosť  birmovania udeľuje biskup. Mimoriadne  môže birmovať aj  

kňaz, ak je na to splnomocnený. Človeku, nachádzajúcemu sa 

v nebezpečenstve smrti, môže udeliť sviatosť birmovania farár.  

 

17. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? 

Birmujúci položí ruku na hlavu birmovaného, pomaže ho na čele krizmou, 

pričom hovorí: „M., prijmi znak Ducha Svätého“. 

 Birmovaný odpovie: „Amen.“ 

a) Pri birmovaní biskup dodá: „Pokoj s tebou“  a birmovaný odpovie: 

„I s duchom  tvojím“.  

b) Pred birmovaním vystrie biskup ruky nad všetkých birmovaných 

a vzýva Ducha Svätého, aby na nich zostúpil. Po birmovaní udelí všetkým 

požehnanie. Pri obidvoch týchto úkonoch majú byť prítomní všetci, čo 

v tento deň prijímajú sviatosť birmovania. 

 

18. Čo je krizma? 

Krizma je s balzamom zmiešaný  rastlinný olej, posvätený od biskupa na 

Zelený štvrtok. 

 -Olejom sa naznačuje duševná sila, ktorú pri birmovaní dostávame. 

-Balzamom sa naznačuje ľúbezná vôňa kresťanského života, ako má 

birmovaný človek žiť. 

 



19. Ako sa máme pripraviť k prijatiu birmovania? 

 1. získame si primerané náboženské vedomosti; 

 2. modlíme sa k Duchu Svätému; 

 3. vyspovedáme sa a pristúpime k svätému prijímaniu; 

 4. robíme si predsavzatie, že chceme žiť a zomrieť  ako kresťania. 

 Birmovanie je sviatosť živých, preto ju nesmieme prijať, keď máme na  

duši smrteľný hriech. 

 

20. Čo je svedomie? 

 Je to Boží hlas v človeku. 

 

21. Čo je to hriech? 

 Je to vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho prikázania. 

 

22. Ako máme vyznať svoje hriechy vo sviatosti zmierenia? 

  Jasne, zreteľne, pravdivo – nič nezatajovať. 

 

23. Prečo sa spovedáme? 

-Aby sme získali odpustenie hriechov od Boha a aby sme sa zmierili so 

spoločenstvom Cirkvi, ktorému sme svojimi hriechmi ublížili. 

-aby sme liečili svoju zranenú dušu a nanovo mali silu žiť dobre, podľa 

Evanjelia 

 

24. Akými slovami dal Pán Ježiš apoštolom moc odpúšťať hriechy? 

Povedal im: Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu 

odpustené, komu ich zadržíte, budú mu zadržané. 

 

25. Kedy je spoveď neplatná? 

         - keď neľutujem svoje hriechy 

 - keď sa nechcem  polepšiť 

 -keď úmyselne zamlčím hriech 

 

26. Čo je Eucharistia? 

 Je to Sviatosť Oltárna – živý Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína. 

 

27. Ako je Pán Ježiš prítomný v Eucharistii? 

Je tam prítomný reálne a podstatne. Je prítomný celý v každom kúsku 

chleba a v každej kvapke vína. 

 

28. Kedy ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu? 

 Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu pri Poslednej večeri na Zelený štvrtok, 

spolu so sviatosťou kňazstva.  

 



29. Prečo máme často prijímať Eucharistiu? 

-Pretože Ježiš povedal: Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život 

a ja ho vzkriesim v posledný deň.  

-pretože nám dáva čistotu srdca a silu konať dobro, odporovať zlu 

 

30. Čo je to svätá omša? 

         Je to sprítomnenie Poslednej večere a Kristovej obety na kríži. Je to 

najsilnejšia modlitba Cirkvi.  

  

31. Prečo sa pravidelne zúčastňujeme sv. omše? 

- Svätou omšou posväcujeme svoju dušu 

- vyznávame svoju vieru pred ľuďmi; Ježiš povedal: „ Každého, kto mňa  

vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na 

nebesiach.“ 

- spájame sa so spoločenstvom, aby sme vo viere nevychladli 
 

 

32. Čo je to omšový úmysel? 

Je to úmysel, na ktorý kňaz slúži svätú omšu. Farár je povinný každú 

nedeľu slúžiť sv. omšu za sebe zverený ľud. Na ostatné sv. omše môže 

prijať úmysel od ľudí. Môže prijať len dobrý úmysel, napr. poďakovanie 

za dobrodenia, prosba o zdravie (Ježiš sa v evanjeliu čuduje, že z desiatich 

uzdravených sa len jeden prišiel poďakovať), alebo za zosnulých (dušiam 

vo večnosti pomáhame slávením sv. omše). 

 

33. Aký význam má sviatosť pomazania chorých? 

- vysluhuje sa ťažko chorým ľuďom, aby ozdraveli  

- vysluhuje sa zomierajúcim ako posila na cestu do večnosti 

- u ľudí, ktorí už nie sú schopní sa spovedať, nahrádza táto sviatosť aj sv. 

spoveď 

 

34. Prečo je dôležitý krst? 

Pretože je nevyhnutný ku spáse. Ježiš povedal: Kto uverí a dá sa pokrstiť, 

bude spasený. 

 

35. Aký význam má sviatosť manželstva? 

- posväcuje manželský zväzok muža a ženy a vytvára priestor, aby v ich 

vzťahu mohol pôsobiť Boh 

- vytvára pred Bohom nerozlučný zväzok 

 

36. Aká forma uzatvárania manželstva je pre kresťana katolíka platná? 

         Len ak je manželstvo uzatvárané pred tvárou Cirkvi. 
 


