ZÁKLADNÉ OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV - KURIMA A. D. 2021
1. Koľko je bohov?
 Boh je iba 1 a v Bohu sú 3 Božské Osoby – Otec, Syn a Duch Svätý;
 Boh nemá počiatok a ani koniec – je VEČNÝ;
 Boh vie všetko – je VŠEVEDIACI;
 Boh dokáže všetko – je VŠEMOHÚCI;
 BOH JE NEKONEČNÁ LÁSKA.
2. Kto je Otcom Pána Ježiša? Boh Otec.
 Panna Márie počala Pána Ježiša z Ducha Svätého v Nazarete;
 Panna Mária porodila Krista Spasiteľa v Betleheme;
 dlhé roky bývali v Nazarete;
 Sv. Ján Krstiteľ krstil v Jordáne a ohlasoval príchod Božieho Baránka (rodičia sv. Zachariáš a sv. Alžbeta).
 Ježiš začal ohlasovať Evanjeliu, keď mal asi 30 rokov;
 povolal si 12 apoštolov ( mal vyše 70 učeníkov);
 keď mal asi 33 rokov, tak ho ukrižovali v Jeruzaleme na Veľký Piatok;
 na 3. deň na Veľkonočnú Nedeľu vstal z mŕtvych;
 na 40. deň po Veľkej Noci vystúpil do neba;
 na 50. deň po Veľkej Noci zoslal Ducha Svätého na Cirkev (Turíce - narodeniny Cirkvi);
 na Turíce na apoštolov vo Večeradle v Jeruzaleme na 50. deň po Veľkej Noci na apoštolov
ZOSTÚPIL DUCH SVÄTÝ V PODOBE OHNIVÝCH JAZYKOV, apoštoli sa prestali báť a na kázanie sv.
Petra sa dalo pokrstiť asi 3000 ľudí.
3. Kto je mama Pána Ježiša? Panna Mária, naša Nebeská Matka (rodičia Panny Márie: Sv. Joachim a sv. Anna).
4. Kto je svätý Jozef? Pestún Pána Ježiša a ženích Panny Márie.
5. Kto je Katolícka Cirkev? MY VŠETCI POKRSTENÍ (aj p. farár aj veriaci kresťan katolík v lavici - všetci spolu);
 neviditeľná Hlava je Ježiš Kristus;
 viditeľná Hlava je Svätý Otec – Pápež;
 prvý pápež je sv. Peter a terajší pápež – Svätý Otec je František;
 náš arcibiskup sa volá Mons. Bernard Bober a jeho pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.
6. Možno oddeliť Cirkev od Krista? Nemožno, lebo Katolícka Cirkev je Kristova Nevesta.
Kto povie, že verí v Krista a v Cirkev nie, tak neverí v Ježiša Krista, ktorý reálne chodil po svete a jeho
sväté Evanjelium je vo Svätom Písme;
 Katolícka Cirkev je JEDNA; SVÄTÁ; KATOLÍCKA a APOŠTOLSKÁ.
 12 apoštoli rozniesli sväté Evanjelium do celého sveta a ich nástupcovia sú BISKUPI a predĺžene
ruky biskupa sú kňazi (kňaz = FARÁR, dekan, administrátor, kaplán, výpomocný duchovný a pod.).
7. Aké sú katolícke pozdravy?
 Pochválený buď Ježiš Kristus – Naveky Amen!
 Pán Boh zaplať – Pán Boh vyslyš!
 Pán Boh pomáhaj – Pán Boh vyslyš!
8. Aký účinok má sviatosť BIRMOVANIA?
Dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže birmovanci sú ako
praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom;
 ak budem mať srdce ako kameň, tak neumožním Duchu Svätému, aby mi dal svoje dary, tá
pomyselná voda sa iba zleje po kameni a kameň je vo vnútri suchý a o chvíľu aj navonok;
 AK OTVORÍM SRDCE, TAK BUDEM AKO ŠPONGIA A PRIJÍMEM DARY DUCHA SVÄTÉHO.
9. Sedem darov Ducha Svätého.
1. DAROM MÚDROSTI, aby som dokázal rozlíšiť dobro od zla;
2. DAROM ROZUMU, aby som hľadal a nachádzal pravdu;
3. DAROM RADY, aby som sa správne rozhodoval;
4. DAROM SILY, aby som vytrval v skúškach;
5. DAROM POZNANIA, aby som vedel žiť ako kresťan;
6. DAROM ZBOŽNOSTI, aby som Bohu celkom dôveroval;
7. DAROM BÁZNE BOŽEJ, aby som nechcel robiť nič, čo by ma od Boha vzdialilo.

10. Aké sú hriechy proti Duchu Svätému? Pán Ježiš povedal, že kto hreší proti Nebeskému Otcovi alebo
proti Synovi (Ježišovi Kristovi), tomu bude odpustené, ALE KTO HREŠÍ PROTI DUCHU SVÄTÉMU, TOMU
NIKDY NEBUDE ODPUSTENÉ!
 podstata spočíva v tom, že NECHCEM ÚPRIMNE ĽUTOVAŤ a tak Nebeskému Otcovi „zväzujem
ruky“, lebo On by mi chcel odpustiť, ale ja nechcem;
Hriechy proti Duchu Svätému:
Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo
Závidieť blížnemu milosť Božiu
Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si
Zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu
Odporovať poznanej zjavenej pravde
Zotrvávať tvrdošijne v nekajúcnosti
 poviem si, že môžem hrešiť koľko chcem, netrápi ma to, veď sa vyspovedám – opovážlivo sa spolieham na Božie
Milosrdenstvo;
 alebo si poviem, mám také veľké hriechy, že Boh mi nikdy neodpustí – ďalšia krajnosť a to, že si zúfam;
 alebo ma napomínajú rodičia alebo kňaz, aby som zanechal hriechy a ja na to nedbám (napríklad ísť na sv. omšu).

11. Kto je Eucharistia? Živý Pán Ježiš Kristus tajomne ukrytý v chlebe;
 Najsvätejšiu Eucharistiu ustanovil Pán Ježiš na Zelený Štvrtok, v podvečer svojho umučenia
a vtedy zároveň USTANOVIL AJ SVIATOSŤ KŇAZSTVA.
12. Kedy bola ustanovená Sviatosť zmierenia?
 na Veľkonočnú Nedeľu, keď sa zmŕtvychvstalý Pán Ježiš zjavil apoštolom vo večeradlo, dýchol na
nich, aby prijali Ducha Svätého a povedal im: „komu hriechy odpustíte, budú mu odpustené a komu
ich zadržíte, budú mu zadržané“.
13. Čo je ľútosť? Bolesť duše nad spáchanými hriechmi;
 dokonalá ľútosť – to je tá najlepšia ľútosť, lebo podstatou tejto ľútosti je LÁSKA; bolí ma, že som
hriechmi urazil nebeského Otca, môjho dobrodinca, od ktorého pochádza každé dobro; TÁTO
ĽÚTOSŤ JE POTREBNÁ VŽDY A VŠADE;
 nedokonalá ľútosť – bojím sa pekla, večného zatratenia a preto ľutujem hriechy; pri spovedí stačí
aj táto, ale ak by som umieral a nemám po ruke kňaza, aby ma vyspovedal, dal pomazanie
a Eucharistiu, TAK NESTAČÍ.
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal
z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú
Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
Desatoro Božích prikázaní
1. Ja som Pán, Boh tvoj!
Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
3. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil.

Pätoro Cirkevných prikázaní
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať
Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

4. Cti otca svojho i matku svoju.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.
Šesť hlavných právd
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri 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 tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Milosť Božia je na spásu potrebná.

7. Sviatostí: Sviatosť krstu, Sviatosť birmovania, Sviatosť Oltárna, Sviatosť pokánia, Sviatosť pomazania chorých,
Sviatosť kňazstva a Sviatosť manželstva.
Hlavné prikázanie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou
silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.
7 hlavných hriechov:
Pýcha, Lakomstvo, Smilstvo, Závisť,
Obžerstvo, Hnev, Lenivosť

Do neba volajúce hriechy:
úmyselná vražda, utláčanie vdov a sirôt,
nevyplatená mzda.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas', Mária ...
Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas', Mária...
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Zdravas', Mária...

Cudzie hriechy sú také, že napr. radou,
pomáhaním, mlčaním, chválením a pod.
podporujem hriech u svojho blížneho.

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových
prisľúbení. Modlime sa!
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal
človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie
a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

