
2. časť testu 

 

1. Ako voláme prestúpenie božieho príkazu? 

      Hriech. 

2. Ako delíme hriechy podľa veľkosti? 

       1. všedný (ľahký) hriech 

       2. smrteľný (ťažký) hriech 

3. Aký je to všedný hriech? 

      Keď niekto v nezávažnej veci nezachová mieru predpísanú morálnym 

      zákonom alebo keď neposlúchne morálny zákon vo vážnej veci, ale   

bez plného poznania a úplného súhlasu. 

4. Aký je to smrteľný hriech? 

       Keď niekto dobrovoľne, slobodne a uvážene prestúpi Boží príkaz vo 

       veľkej veci. 

5. Čo je následok smrteľného hriechu? 

       Následok smrteľného hriechu je strata posväcujúcej milosti. 

6. Ktoré sú donebavolajúce hriechy? 

       1. Úmyselná vražda. 

       2. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt. 

       3. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy. 

7. Ako sa môže veľký hriešnik uchrániť pred večným zatratením? 

       Tak, že sa s Ježišovou pomocou zmieri s Bohom. 

8. Aké boli následky hriechu prvých rodičov? 

       1. Stratili krásu duše, ktorá sa volá posväcujúca milosť. 

       2. Stratili Božie synovstvo. 

       3. Stratili nebo. 

      4. Rozum sa im zatemnil. 

      5. Vôľa sa naklonila k zlému. 

      6. Museli veľa trpieť a zomrieť. 

9. Kde má pôvod dedičný hriech? 

       V prvých rodičoch. 

10. Ako voláme hriech, v ktorom sa narodil každý človek? 

       Dedičný hriech. 

11. Boli schopní ľudia svojimi vlastnými silami zmieriť sa                    

       s Bohom? 

         Nie, musel im pomôcť sám Boh. 

12. Sedem hlavných hriechov : 



        Pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev, lenivosť. 

13. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi? 

       Že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa čiže záchrancu. 

14. Komu Boh prisľúbil, že pošle ľuďom Vykupiteľa? 

       Už prvým ľuďom, potom Abrahámovi. Izákovi, Jakubovi, Mojžišovi 

       a Izraelitom ústami proroka Micheáša, Daniela, Izaiáša... 

15. Ako nás Ježiš vykúpil? 

       Tak, že za nás zomrel na kríži. 

16. Kedy si pripomíname vykupiteľskú Kristovu smrť na kríži? 

       Na Veľký piatok. 

17. Ako dlho sa vzkriesený Kristus zjavoval ľuďom po svojom 

      zmŕtvychvstaní? 

      40 dní. 

18. Ktorým sviatkom oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie? 

        Veľkou nocou a každou nedeľou. 

19. Kedy vystúpil Ježiš na nebesia? 

        Na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní. 

20. Ako by sa dalo najkratšie vyjadriť, čo pre nás Ježiš urobil? 

        Ježiš zomrel za nás a vstal z mŕtvych, aby sme mohli šťastne žiť tu na 

        zemi a večne v nebi. 

21. Čo máme robiť, aby sme žili šťastne tu na zemi a večne v nebi? 

       1. Máme veriť v Ježišovu pravdu. 

       2. Milovať Boha a blížneho. 

       3. Otvárať sa pre Ježišovu pomoc. 

22. Čo sú sviatosti? 

Sviatosti sú posvätné viditeľné znaky a slová, ktorými sa naznačuje a 

       spôsobuje neviditeľná milosť. 

23. Ktoré sú Ježišove sviatosti? 

1. Krst 

        2. Birmovanie 

        3. Eucharistia 

        4. Pokánie 

        5. Pomazanie chorých 

        6. Posvätenie kňazstva 

        7. Manželstvo 

24. Čo sa s nami stalo pri sviatosti krstu? 

1. Stali sme sa členmi Katolíckej cirkvi. 



        2. Stali sme sa v duši krásnymi bratmi a sestrami Pána Ježiša. 

        3. Stali sme sa synmi a dcérami nebeského Otca. 

        4. Stali sme sa dedičmi nebeského života. 

25. Čo je Božia milosť? 

Božia milosť je nezaslúžený dar od Boha, je to Boží život v nás, 

priateľstvo s Bohom.  

26. Kedy som v stave milosti?  

 V stave milosti som, keď nemám ťažký hriech 

27. Koľkorakú milosť nám získal Pán Ježiš? 

       Milosť posväcujúcu a pomáhajúcu. 

28. Na čo dostávame milosť posväcujúcu? 

Dostávame ju preto, aby sme mohli byť deťmi nebeského Otca, 

bratmiPána Ježiša a chrámom Ducha Svätého. 

29. Na čo dostávame milosť pomáhajúcu? 

Dostávame ju na to, aby sme dobro spoznali i robili a takto nasledovali 

Pána Ježiša. 

30. Čo je Eucharistia? 

Eucharistia je opravdivé Telo a Krv Pána Ježiša v podobe chleba a vína. 

 

 


