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1. Ako znie katolícky pozdrav? 
 
 
2. Kňaz pri krste hovorí: Meno, ja ťa krstím:  

a) V mene Otca 
b) V mene Otca i Syna 
c) V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

3. Vymenuj 7 sviatostí: 
 

4. Sláva Otcu i ____________ i Duchu Svätému, ako bolo ________________, tak nech je i teraz 

i _____________ i naveky vekov. Amen. 

5. Verím v Boha,_________ všemohúceho, _____________ neba i zeme, i v __________ _________, jeho 

jediného Syna, nášho ___________, ktorý sa __________ z Ducha Svätého, ____________z Márie 

Panny. Trpel za vlády __________ Piláta, bol ukrižovaný, _________ a bol ______________, zostúpil 

k zosnulým, __________   ________ vstal z mŕtvych, vystúpil na ____________, sedí po pravici Boha 

_______   ________________, odtiaľ príde ______________ živých i ____________.Verím v _________   

___________, svätú Cirkev __________________, v spoločenstvo _________________, v odpustenie 

hriechov, vo _________________ tela a život __________. Amen. 

6. Komu dal Boh Desatoro Božích prikázaní? 
7. Desatoro: 
1. Ja som Pán, _______ _______! Nebudeš mať iných _____________ okrem mňa, aby si sa im 

______________. 

2. Nevezmeš ______________meno ____________. 

3. _____________, že máš svätiť ___________________dni. 

4. Cti svojho ___________ a svoju ______________. 

5. Ne_____________. 

6. Ne_________________. 

7. Ne__________________. 

8. Nebudeš __________________ svedčiť proti svojmu ________________. 

9. Nebudeš__________________ túžiť po ________________ svojho blížneho. 

10. Nebudeš túžiť po __________________ svojho blížneho. 

8. Čo je hriech? 
a) Dobrý skutok, ktorý robíme z lásky k niekomu 
b) Zlý skutok, vedome a dobrovoľne prestúpime Božie prikázanie 
c) Zlý skutok, ale len vo veľkej veci 
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9. Čo je ľútosť? 
a) Bolesť duše nad spáchanými hriechmi 
b) Bolesť duše nad spáchanými hriechmi a predsavzatie polepšiť sa 
c) Predsavzatie polepšiť sa 

10. Eucharistia – je Pán _________ skutočne _________________ pod spôsobom chleba a 
___________.  

11. Prečo zomrel Pán Ježiš? 
Aby nás _____________________ s nebeským Otcom a ______________ z hriechu. 
12. Svätá omša je: 

a) Ľudový zvyk v nedeľu 
b) Nekrvavá obeta Pána Ježiša 
c) Krvavá obeta Pána Ježiša 

13. Kedy máme plnú účasť na svätej omši: 
a) Keď stojíme pred kostolom 
b) Keď čítame prosby alebo spievame 
c) Keď prijmeme Pána Ježiša vo sv. prijímaní 

14. Zakrúžkuj to, čo si myslíš, že je hriech: 
a. Láskavá pomoc rodičom 
b. Z lenivosti som nešiel v nedeľu na sv. omšu 
c. Bol som trpezlivý s pomalým spolužiakom 
d. V električke som uvoľnil miesto  
e. Nevrátil som požičanú vec 
f. Vymýšľal som si a hovoril zle o druhých 

15. Kde nám odpúšťa Pán Ježiš hriechy? 
a) Vo sviatosti krstu 
b) Vo sviatosti zmierenia 
c) Vo sviatosti krstu a vo sviatosti zmierenia 

16. Časti sviatosti zmierenia sú: 
1. Modlitba k __________ Svätému.  

2.  ____________ svedomia 

3. Ľú__________ a pred____________. 

4.  ________________ hriechov 

5. Zadosť____________.  

17. Čo robíme vo sviatosti zmierenia? 
a) Prežehnám sa a porozprávam sa s kňazom 
b) Poviem svoje hriechy a oľutujem 
c) Prežehnám sa, vyznám svoje hriechy, počúvam, čo mi kňaz hovorí, oľutujem svoje hriechy 

a prijmem rozhrešenie. 
18. Doplň šesť hlavných právd: 
1. Boh je _____ ___________. 

2. V Bohu sú ______ osoby: _________, ____________ a ________  __________. 

3. Syn Boží sa stal _______________, aby nás ___________________. 

4. Boh je _______________ Sudca, ktorý ____________ odmeňuje a zlých _________. 

5. Duša ______________ je ______________. 

6. Božia ___________ je na spásu ______________________. 
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19. Doplň pätoro cirkevných prikázaní: 
1. V ________________ a v prikázaný ______________ zúčastniť sa na ___________ sv. omši. 

2. Zachovávať prikázané dni _________________. 
3. Aspoň raz v roku sa _______________ a vo Veľkonočnom období prijať _______________ sviatosť. 

4. Uzatvárať __________________ pred tvárou Cirkvi. 

5. Podporovať ___________________ ustanovizne. 

20. Čo sa stalo v deň Turíc? 

 

21. Ako sa nám zjavil Duch Svätý – zakrúžkuj správne odpovede? 
a. pri Ježišovom krste ako holubica 
b. v podobe ohnivých jazykov na Turíce 
c. Mojžišovi v horiacom kríku 
d. vznášal sa nad vodami pri stvorení sveta 
e. Abrahámovi pri terebintoch Mamreho  
f. Agar pri studni Lachaj Roi 
g. ako Ruáh – Dych života 
h. Šavlovi pred bránami Damasku 

22. Vymenuj 7 darov Ducha Svätého: 

MU............, RO........, RA....., SI....., PO................., NA......................, BA......... .... ............... 

23. Sviatosť birmovania je... 

 

24. Aké sú účinky sviatosti birmovania? 

a. očisťuje od dedičného hriechu a od všetkých osobných hriechov 
b. dáva nám sedem darov Ducha Svätého 
c. úzko nás spája s Kristom 

25. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? 

 

26. Čo je krizma? 

a. vzácny kríž v kostole 
b. živočíšna masť zmiešaná s balzamom a posvätený biskupom na Veľkú noc 
c. olivový alebo rastlinný olej zmiešaný s balzamom a posvätený biskupom na Zelený štvrtok 

27. Pri ktorých sviatostiach sa používa krizma? 

 

28. Kto môže byť birmovným rodičom? 

 

29. Vymenuj tri Božské čnosti:  

30. Koľko je kardinálnych – základných ľudských čností? 

31. Čo je Sväté písmo? 
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32. Čo vieš o Svätom písme? 

 

33. Koľko máme evanjelistov? 

34. Ktorý apoštol napísal najviac listov NZ? 

35. Čo je Cirkev? 

36. Kedy sa stávame členmi Cirkvi? 

37. Doplň mená: 

pápež: 

biskup: 

farár: 

kapláni: 

farský kostol: 

38. Aké úlohy v Cirkvi budeš môcť vykonávať po prijatí sviatosti birmovania? 

 

39. Prečo si dávame birmovné meno? 

 

40. Birmovné meno – dôvod prečo si dávaš meno tohto svätého, blahoslaveného? 

 

 

 

40. Prečo chceš prijať sviatosť birmovania? 


