
Otázky pre birmovancov – 2. časť testu 

 

46. Kedy si pripomíname vykupiteľskú Kristovu smrť na kríži? 

       Na Veľký piatok. 

47. Ako dlho sa vzkriesený Kristus zjavoval ľuďom po svojom 

      zmŕtvychvstaní? 

      40 dní. 

48. Ktorým sviatkom oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie? 

        Veľkou nocou a každou nedeľou. 

49. Kedy vystúpil Ježiš na nebesia? 

        Na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní. 

50. 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. 

51. 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. 

52. Čo sú sviatosti? 

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

       spôsobuje neviditeľná milosť. 

53. Ktoré sú Ježišove sviatosti? 

        1. Krst 

        2. Birmovanie 

        3. Eucharistia 

        4. Pokánie 

        5. Pomazanie chorých 

        6. Posvätenie kňazstva 

        7. Manželstvo 

54. 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. 

55. Čo je Božia milosť? 

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

s Bohom. 

56. Kedy som v stave milosti? 

 V stave milosti som, keď nemám ťažký hriech 

57. Koľkorakú milosť nám získal Pán Ježiš? 

       Milosť posväcujúcu a pomáhajúcu. 

58. Na čo dostávame milosť posväcujúcu? 

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

Ježiša a chrámom Ducha Svätého. 
 



59. Na čo dostávame milosť pomáhajúcu? 

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

Ježiša. 

60. Čo je Eucharistia? 

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

 

61. Prečo sa máme modliť? 

        Modliť sa máme preto, aby sme: 

        1. oslavovali Pána Boha pre jeho svätosť, 

        2. ďakovali mu za jeho dobrotu, 

        3. odprosovali ho za svoje hriechy, 

        4. prosili ho o pomoc. 

62. Aké modlitby rozoznávame? 

       Modlitbu osobnú – vlastnými slovami -  a vopred zostavené modlitby 

v modlitebnej knižke. 

63. Ktorá je najdôležitejšia modlitba? 

        Otče náš. 

64. Ktorou modlitbou si zvlášť pripomíname Ježišov život a jeho 

       dielo? 

        Modlitbou ruženca. 

65. Aké sú tajomstvá ruženca? 

        - tajomstvá radostného ruženca 

        - tajomstvá ruženca svetla 

        - tajomstvá bolestného ruženca 

        - tajomstvá slávnostného ruženca 

66. Ktorá modlitba nesie názov Anjelské pozdravenie? 

        Modlitba Zdravas Mária. 

67. V ktorej modlitbe nám cirkev zhrnula, čo máme veriť? 

       V modlitbe Verím v Boha 

68. Ako znie chvála Najsvätejšej Trojice? 

       Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i 

vždycky i na veky vekov. Amen. 

69. Čo nám dáva Ježiš sviatosťou birmovania? 

        Dáva nám svojho Duch Svätého ako apoštolom na Turíce. 

70. Ako sa máme pripraviť na sviatosť birmovania? 

       1. Obnovíme si náboženské vedomosti. 

       2. Modlíme sa, aby nám Pán Ježiš zoslal Ducha Svätého. 

       3. Vyspovedáme sa a prijmeme Eucharistiu. 

       4. Urobíme si predsavzatie, že chceme žiť ako dobrí kresťania. 

71. Kto je Duch Svätý? 

       Duch Svätý je láska medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, ktorá je 

       treťou božskou osobou. 

72. Kedy Ježiš poslal Ducha Svätého apoštolom? 

       Na päťdesiaty deň po zmŕtvychvstaní, teda na desiaty deň po svojom 

       nanebovstúpení. 



73. Kto udeľuje sviatosť birmovania? 

        Biskup. Biskup je nástupca apoštolov. 

74. Čo je krizma? 

       Krizma je olivový olej, do ktorého je primiešaný balzam a je posvätený biskupom 

na Zelený štvrtok. 

75. Čo naznačuje olej? 

       Olej naznačuje duchovnú silu, ktorú nám udeľuje Duch Svätý. 

76. Čo naznačuje balzam? 

       Balzam naznačuje vôňu kresťanského života, ktorú máme okolo seba 

       šíriť, keď prijmeme sviatosť birmovania. 

77. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? 

        - birmovný rodič  položí pravú ruku na moje plece, 

        - ja poviem jasne svoje birmovné meno a sústredím sa na to, že ma 

          naplní Duch Svätý svojou silou, svetlom a láskou. 

       - biskup ma poznačí na cele posvätnou krizmou a pritom povie: (Meno), 

         prijmi znak daru Ducha Svätého. 

       - ja odpoviem: Amen. To znamená: Tak nech sa stane. V tej chvíli príjmem 

darovaného Ducha Svätého. 

      - biskup mi povie: Pokoj s tebou. 

      - ja odpoviem: I s duchom tvojím. 

78. Čo znamená slovo birmovanie po slovensky? 

     Posilnenie. 

79. Čo nám dáva Ježiš sviatosťou birmovania? 

        Dáva nám svojho Duch Svätého ako apoštolom na Turíce. 

80. Ako sa volá diecéza, do ktorej patrí naša farnosť? 

 Topoľčany sú súčasťou Nitrianskej diecézy. 

81. Ako sa volá náš diecézny biskup? 

 Mons. Viliam Judák. 

82. Ako sa volá súčasný pápež? 

 František. 

83. Ktoré rehoľné spoločnosti poznáš? 

Saleziáni don Bosca, františkáni, jezuiti, redemptoristi, sestry vincentky, 

premonštrátky, satmárky, atď. 

84. Komu je zasvätený náš farský kostol? 

 Nanebovzatej Panne Márii. 

85.  Kde sa nachádza národná bazilika Sedembolestnej P. Márie? 

V Šaštíne. 

86.  Kedy je sviatok Sedembolestnej? Kedy je v Topoľčanoch púť? 

 15. septembra, týždeň pred púťou v Šaštíne. 

87. Ktoré sú skutky telesného milosrdenstva? 

       1. hladných kŕmiť, 2. smädných napájať, 3. nahých odievať,                                 

      4. pocestných sa ujať, 5. väzňov vykupovať, 6. chorých navštevovať, 

      7. mŕtvych pochovávať 

 
 



88. Ktoré sú skutky duchovného milosrdenstva? 

        1. hriešnikov napomínať, 2. nevedomých vyučovať, 3. pochybujúcim 

        dobre radiť, 4. zarmútených tešiť, 5. krivdu trpezlivo znášať, 

       6. ubližujúcim odpúšťať, 7. za živých a mŕtvych sa modliť 

89. Prečo chcem prijať sviatosť birmovania? 

 Odpoveď vlastná. 


