
 

 

Otázky k príprave na sviatosť birmovania 2015 
Sú pripravené podľa YOUCAT -  

Katechizmus katolíckej cirkvi pre mladých 2011 

 

1. Prečo sme na zemi a prečo nás Boh stvoril? = články 1,2. 

2. Ako sa Boh zjavuje v SZ a NZ? = články 7,8,9,17,18. 

3. Je Sv. Písmo pravdivé? = články 14, 15, 16. 

4. Čo je viera? = články 20, 21, 22. 

5. Najsvätejšia Trojica - prečo osoby nazývame Otcom, Synom a Duchom 

Svätým? = články  35,36,37,38,39. 

6. Božia prozreteľnosť - či riadi Boh môj život, úloha človeka a 

problematika zla? = články 49,50,51. 

7. Kto sú anjeli? = články 54,55. 

8. Človek - prečo je stvorený; čo znamená, že na Boží obraz, čo je duša? = 

články 56,58,59,61,62,63. 

9. Čo je hriech a dedičný hriech? = články 67,68,69,70,315. 

10. Čo znamená meno Ježiš, meno Kristus, evanjelium? = články 

71,72,73,74. 

11. Prečo je Mária Pannou, našou Matkou a čo znamená nepoškvrnené 
počatie? = články 80,81,82,83,85. 

12. Čo sa stalo pri Poslednej večeri? = článok 99. 

13. Aký má význam Ježišovo zmŕtvychvstanie pre mňa? = články104, 108. 

14. Čo sa stalo na Turíce, ako pôsobí Duch Svätý v Cirkvi a v mojom 

živote? = články 118,119,120. 

15. Čo je to Cirkev a čo je jej úlohou? = články 121,123, 126. 

16. Prečo sa Cirkev nazýva jedna, svätá, katolícka, apoštolská? = články 

129,132,133,137. 

17. Čo je večný život, nebo, očistec, peklo a posledný súd? = články 

156,157,158,159,160,161,162,163. 

18. Čo je liturgia a jej podstatou? = články 167,171. 

19. Krst - čo to je, ako sa udeľuje a prečo sa krstia malé deti? = články 

194,195,197. 

20. Sviatosť birmovania - čo to je, čo sa deje a kto môže prijať? = články 

203,205,206. 
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21. Sviatosť Oltárna - Eucharistia - čo to je, kedy bola ustanovená a ako? 

= články208,209,210. 



 

 

22. Sviatosť zmierenia - kto ju ustanovil, kto môže odpúšťať? = články 

227,228. 

23. 5 častí sv. spovede a z akých hriechov sa spovedať? = článok 232, 233. 

24. Sviatosť pomazania chorých - komu je určená a aké má účinky? = 

články 243,245. 

25. Sviatosť kňazstva - čo to je, aké miesto má v Božom pláne spásy, 

koľko stupňov? = články 249,250,251. 

26. Sviatosť manželstva - aký je Boží plán, ako sa uskutočňuje, čo 

nevyhnutne patrí k sviatostnému manželstvu? = články 260,261,262. 

27. O čo kresťania opierajú dôstojnosť a rovnosť človeka? = články 

280,330. 

28. Svedomie - čo to je, či ho môžeme formovať; vina pred Bohom, ak 

koná s dobrým úmyslom? = články 295,297,298. 

29. Čo je milosť, ako na nás pôsobí, jej rozdelenie a vzťah k našej 

slobode? = články 338,339,340. 

30. Čo je modlitba a prečo je človek k nej povolaný? = články 469,470. 

 

 

Otče náš = článok 511. 

Zdravas Mária = článok 480. 

Verím v Boha = článok 28. 

10 Božích prikázaní = článok 349. 

5 cirkevných prikázaní = článok 345. 

7 darov Ducha Svätého a Jeho ovocie - vymenovať aspoň  3 = č. 310, 311  

6 hlavných právd… 

7 sviatostí… 

7 hlavných hriechov… 
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