
OTÁZKY NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

1. Čo sú sviatosti?
Sviatosti sú viditeľné znaky, cez ktoré v človeku neviditeľne pôsobí Pán Boh.

2. Koľko sviatostí ustanovil Ježiš?
Sedem.
(Krst, Birmovanie, Eucharistia, Zmierenie, Pomazanie chorých, Kňazstvo, Manželstvo.)

3. Na prijatie ktorých sviatostí sa pripravujete?
sviatosť Zmierenia
sviatosť Eucharistie

4. Do akej rodiny patríme od krstu?
Patríme do Cirkvi. Táto rodina sa stretáva na nedeľnej svätej omši.

5. Kto je Pán Ježiš?
Syn Boží, ktorý sa stal človekom, aby nás priviedol do plného spoločenstva s Bohom.

6. Čo je to Advent?
Je príprava na Vianoce a trvá štyri týždne.

7. Čo sú Vianoce?
Narodeniny Ježiša, Syna Božieho.

8. Čo je pôst?
Je to štyridsaťdňová príprava na Veľkú noc.

9. Čo je Veľká noc?
Je to víťazstvo Ježiša nad smrťou.

10. Ako sa prežehnávame a čo to znamená?
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, Amen.
/vysvetli, čo to znamená?/
- prežehnanie je vyznaním viery
- prežehnanie je obnovením a pripomenutím si svojho krstu

11. Čo je potrebné vykonať k dobrej sviatosti zmierenia?
Spytovať si svedomie
Vyznať svoje hriechy
Úprimne ich oľutovať
Sľúbiť, že sa polepším
Urobiť skutok kajúcnosti

12. Čo sa stane pri sv. omši s obetnými darmi?
Z chleba sa stane Telo Kristovo
a z vína sa stane Krv Kristova

13. Čo odpovieme, keď nám kňaz podá sväté prijímanie a povie „Telo Kristovo“?
Odpovieme “Amen”.



14. Vysvetli čo znamená slovo Amen?
Áno verím tomu. Je to tak, ako hovoríš. Je to pravda.
Bez viery je prijatie Tela Pána Ježiša nehodné.

15. Ako sa Boh dáva ľuďom poznať?
Cez všetko, čo urobil a povedal. Je to zapísané v Biblii, ktorá je Božím slovom.

16. Prečo pred čítaním evanjelia robíme krížik na čele, perách a srdci?
Na čele preto, aby sme si počuté slovo zapamätali.
Na perách, aby sme počuté slovo ohlasovali iným.
Na srdci, aby sme Božie slovo mali uchované v srdci a podľa neho žili.


