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1. téma – ČO JE TO VIERA? 

1.  Prečo nás Boh stvoril? 

2. Prečo odovzdávame vieru ďalej? 

3. Odkiaľ vieme, čo všetko patrí k pravej viere? Rozdelenie Svätého 

písma – koľko kníh má Starý a Nový zákon? 

4. Čo je to viera? (aspoň jednu definíciu) 

5.       Čo má moja viera spoločné s Cirkvou? 
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2. téma – VERÍM V BOHA – prvá časť 

6.          Na čo potrebuje viera definície a formuly? 

7.          Ako znie Apoštolské vyznanie viery (Verím v Boha)? 

8.          Prečo veríme len v jedného Boha? 

9.    Prečo Boh sám seba nazýva menom? 

10.    Veríme v jedného Boha, alebo v troch bohov? 

11.    Možno logicky dokázať, že Boh je trojjediný? 

12.    Kto je „Duch Svätý“? 

13.    Je Ježiš Boh? Patrí do Najsvätejšej Trojice? 

14.    Nie je Boh Stvoriteľ z hľadiska prírodných vied nadbytočný? 

15.    Kto stvoril svet? 

16.    Prečo Kniha Genezis opisuje stvorenie sveta ako „dielo 6 dní“? 

17.    Ak Boh všetko vie a všetko môže, prečo nezabráni zlu? 

18.    Čo je nebo? 

19.    Čo je peklo? 

20.    Kto sú anjeli? 

21.    Prečo Boh stvoril človeka? 

22.    V čom spočíva rovnosť všetkých ľudí? 

23.    Čo je duša? 

24.    Odkiaľ má človek dušu? 

 



 

 

             

      

 

3. téma – VERÍM V BOHA – druhá časť 

25.    Čo je hriech? 

26.    Čo je dedičný hriech? Čo máme my spoločné s hriechom  

      Adama a Evy? 

27.    Sme dedičným hriechom odsúdení hrešiť? 

28.    Prečo sa správy o Ježišovi nazývajú „evanjelium“, alebo   

    „radostná zvesť“? 

29.    Čo znamená meno „Ježiš“? 

30.    Prečo sa Ježiš nazýva aj „Kristus“? 

31.    Čo znamená, že Ježiš Kristus je zároveň pravý Boh a pravý    

  človek? 

32.    Prečo je Mária Panna? 

33.    Mala Mária ešte iné deti okrem Ježiša? 

34. Prečo Ježiš počas 30-tich rokov svojho života vôbec nevystupoval 

na    verejnosti? 

35.    Prečo sa nechal Ježiš Jánovi pokrstiť, hoci bol bez hriechu? 

36.    Prečo bol Ježiš pokúšaný? Mohol byť vôbec pokúšaný? 

37.    Konal Ježiš skutočné zázraky, alebo sú to len zbožné rozprávky? 

38.    Prečo si Ježiš zvolil pre svoju smrť a zmŕtvychvstanie práve  

  sviatok židovskej Veľkej noci? 

39.    Sú Židia vinní za Ježišovu smrť? 

40.    Čo sa stalo pri Poslednej večeri? 

41.    Bol Ježiš naozaj mŕtvy, alebo mohol vstať z mŕtvych vďaka  

  tomu, že podstúpil len zdanlivú smrť? 

42.    Ako učeníci zistili, že Ježiš vstal z mŕtvych? 

43.    Existujú dôkazy o Ježišovom zmŕtvychvstaní? 

44.    Čo nastane na konci sveta? 

45.    Čo nastane, keď Kristus príde súdiť celý svet? 



 

4. téma – VERÍM V BOHA – tretia časť 

46.    Čo je to Cirkev? 

47.    Prečo môže existovať len jedna Cirkev? 

48.    Sú aj nekatolícki kresťania našimi bratmi a sestrami? 

49.    Prečo je Cirkev svätá? 

50.    Prečo sa Cirkev nazýva katolícka? 

51.    Kto patrí do Katolíckej Cirkvi? 

52.    Čo znamená spoločenstvo svätých? 

53.    Prečo má Mária také výnimočné postavenie v spoločenstve  

  svätých? 

54.    Môže nám Mária skutočne pomáhať? 

55.    Môžeme sa Márii klaňať? 

56.    Má Cirkev skutočne moc odpúšťať hriechy? 

57.    Aké prostriedky na odpustenie hriechov má Cirkev k dispozícii? 

58.    Čo je večný život? 

59.    Budeme po smrti postavení pred súd? 

60.    V čom spočíva nebo? 

61.    Čo je očistec? 

62.   Čo je peklo? 

63.   Ak je Boh láska, ako vôbec môže existovať peklo? 
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5. téma – SVIATOSTI 

64.   Čo sú sviatosti? 

65.   Koľko je sviatostí a ako sa volajú? 

66.   Prečo nám nestačí len veriť v Ježiša Krista? Prečo nám Boh dáva 

  ešte aj sviatosti? 

67.   Prečo sú sviatosti vlastníctvom Cirkvi? Prečo ich nemôže každý 

   prijímať ako chce? 

68.   Ktoré sviatosti možno prijať iba raz v živote? 

69.   Čo je to krst? 

70.    Ako sa udeľuje krst? 



71.    Kto môže byť pokrstený a čo sa vyžaduje od čakateľa na krst? 

72.    Prečo Cirkev krstí malé deti? 

73.    Kto môže krstiť? 

74.    Je krst skutočne jedinou cestou ku spáse? 

75.   Čo je birmovanie? 

76.   Čo je krizma? 

77.   Čo hovorí Sväté písmo o sviatosti birmovania? 

78.   Čo sa deje pri birmovaní? 

79.   Kto môže prijať birmovanie a čo sa očakáva od uchádzača  

  o birmovanie? 

80.   Kto môže birmovať? 

81.   Čo je svätá  Eucharistia? 

82.       Kedy Ježiš ustanovil Eucharistiu? 

83.       Ktoré prvky patria neodmysliteľne k svätej omši? 

84.       Kedy sa má kresťan katolík zúčastňovať na svätej omši? 

85.       Ako sa mám pripraviť, aby som mohol pristúpiť k svätému  

  prijímaniu? 

86.    Ako inak nazývame sviatosť zmierenia? 

87.    Máme krst, ktorý nás zmieruje s Bohom. Prečo teda   

  potrebujeme aj sviatosť zmierenia? 

88.    Kto ustanovil sviatosť zmierenia? 

89.    Kto môže odpúšťať hriechy? 

90.    Kedy je človek povinný vyspovedať sa zo svojich smrteľných  

  hriechov? 

             Ako často by mal pristupovať k sviatosti zmierenia? 

91.   Prečo sa má Cirkev obzvlášť starať o chorých? Ako sa volá  

   sviatosť pre chorých? 

92.   Komu je určená sviatosť chorých? 

93.       Aké účinky má sviatosť chorých? 

94.   Čo je sviatosť posvätného stavu? 

95.   Ako sa uskutočňuje sviatosť manželstva? 

96.   Prečo je manželstvo nerozlučiteľné? 

97.   Čo sú sväteniny? Vymenuj nejaké. 
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6. téma – SVEDOMIE A DESTORO 

98.   Čo je to sloboda a prečo existuje? 

99.   Nespočíva „sloboda“ práve v tom, že sa človek môže rozhodnúť 

   aj pre zlo? 

100.   Ako človek dokáže rozlišovať, či koná dobre alebo zle? 

101.   Čo je svedomie? 

102.     Môže byť niekto donútený k niečomu, čo by bolo proti jeho  

  svedomiu? 

103.   Čo je to hriech? 

104.    Ako možno rozoznať smrteľný hriech od všedného hriechu? 

105.      Ako sa možno zbaviť následkov smrteľného hriechu a znovu sa 

vrátiť k Bohu? 

106.   Ako znie „Desať Božích prikázaní“? 

107.    Nie je Desatoro prežitkom? 
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7. téma – MODLITBA 

108.    Čo je to modlitba? 

109.    Ako sa Ježiš modlil? 

110.    Prečo sa môžeme spoľahnúť na to, že Boh vypočuje našu  

   modlitbu? 

111.    Ako znie Zdravas´, Mária? 

112.    Aké druhy ruženca poznáme? 

113.  Prečo sa máme klaňať Bohu? 

114.   Môžeme sa modliť kdekoľvek? 

115.   Kedy sa máme modliť? 

116.   Aký je pôvod modlitby Otče náš? 
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8. téma – PREČO BIRMOVKA? 

 

117.   Z akého slova pochádza slovo birmovanie? 

118.   Aké sú účinky sviatosti birmovania? 

119.   Koho Ježiš prisľúbil apoštolom po zmŕtvychvstaní? 

120.   Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? 

121.   Čo vieš o svojom birmovnom patrónovi? www.zivotopisysvatych.sk 

 
 

http://www.zivotopisysvatych.sk/

