
Otázky pre birmovancov MORÁLKA 

 
1. Čo je svedomie? Je to vnútorný hlas, ktorý nám hovorí, čo je dobré a čo zlé. Je darom od Boha. 
2. Čo je hriech? Hriech je vedomé a dobrovoľné konanie zla proti Božej vôli.  
3. Ako môžeme zhrešiť? myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobra. 
4. Ako delíme hriechy? delíme ich na ťažké (smrteľné) a ľahké (všedné). 
5. Kedy je hriech ťažký? 
 1. keď ho konám vedome – viem, že je to zlé 
 2. keď ho konám dobrovoľne – slobodne, nie z donútenia 
 3. keď sa týkať vážnej veci – spôsobí ťažkú duchovnú alebo hmotnú škodu, vážne následky 
6. Aké sú následky ťažkého hriechu? oberá nás o Božiu milosť, ničí vzťah s Bohom, spôsobuje duchovnú smrť, strácame 

zásluhy za dobré skutky a nemôžeme získať zásluhy aj keď konáme dobro. (Potrebujeme sv. spoveď !!!) 
7. Čo je všedný hriech? Vedome a dobrovoľné konanie proti Božej vôli v malej veci. Tento hriech stačí oľutovať. 
8. Aké sú následky všedného hriechu? Nezbavuje nás Božej milosti, ale oslabuje lásku k Bohu aj ochotu konať dobro. 
9. Vymenuj 7 hlavných hriechov? pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, nemiernosť, hnev, lenivosť (Pý,La, Smi,Zá, Ne,Hne,Le) 
10. Ako znie hlavné prikázanie? Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou 

silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého! 
11. Prostredníctvom ktorého človeka dal Boh ľuďom Desatoro? Prostredníctvom Mojžiša na vrchu Sinaj. 
12. Čo spája prvé tri prikázania z a čo ostatných sedem? 

Prvé tri prikázania hovoria o vzťahu k Bohu. Ostatné hovoria o vzťahu k ľuďom. 
13. Ako znie DESATORO Božích prikázaní? 

1. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. 
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 
4. Cti svojho otca a svoju matku. 
5. Nezabiješ. 
6. Nezosmilníš. 
7. Nepokradneš. 
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. 
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. 

14. Ako znie 1. Božie prikázanie a čo žiada? Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. 
Žiada, aby sme uznávali jediného Boha, boli zbožní, klaňali sa Bohu, modlili sa. 

15. O kom môžeme povedať, že je zbožný? Zbožný je ten, kto rád plní Božiu vôľu, ochotne sa zúčastňuje na svätých 
omšiach, na pobožnostiach, rád prijíma sviatosti a kresťanské úkony vykonáva sústredene s vnútorným prežívaním. 

16. Komu sa klaniame? Jedine Bohu. Svätých si uctievame ako Božích priateľov. 
17. Čo je modlitba? Modlitba je rozhovor s Bohom (dýchanie duše). 
18. Ktoré 4 prvky má mať modlitba? Klaňanie, Ďakovanie, Prosba, Odprosenie. 
19. Hriechy proti 1. Božiemu prikázaniu. Náboženský fanatizmus, Povrchná nábožnosť, Povera, Modloslužba, Veštenie, 

Čarovanie, Špiritizmus, Zlorobenie, Svätokrádež, Svätokupectvo (kupčenie so svätými vecami). 
20. Majú aj dnes ľudia modly? Áno, veď modla je všetko to, čo vo svojom živote kladieme na prvé miesto, ktoré patrí len 

Bohu. (napr. peniaze, šport, zábava, ľudia, práca...)  
21. Čo je svätokrádež? zlé a neúctivé zaobchádzanie so svätou vecou, osobou alebo miestom.  
22. Ako znie 2. Božie prikázanie a čo žiada? Nevezmeš Božie meno nadarmo. Žiada, aby sme mali v úcte Božie meno aj 

mená svätých, aby sme dodržiavali prísahu a zbytočne neprisahali, aby sme plnili sľuby, ktoré dávame Bohu. 
23. Hriechy proti 2. Božiemu prikázaniu? Neúctivé a zbytočné vyslovovanie Božieho mena, Bohorúhanie, Zlorečenie, 

Krivá prísaha. 
24. Čo je prísaha? Prisahať znamená - volať Boha za svedka, že hovorím pravdu. 
25. Ako znie 3. Božie prikázanie a čo žiada? Pamätaj, že máš svätiť sviatočný deň. Žiada, aby sme svätili nedeľu ako hlavný 

sviatok, aby sme sa zúčastnili v tento deň na sv. omši, aby sme nekonali práce, ktoré znesväcujú tento deň, aby sme 
sa viacej venovali svojím blízkym a rodine, aby sme konali skutky lásky k blížnym, aby sme si našli čas na duchovné 
vzdelávanie, modlitbu, ticho a odpočinok. 

26. Ktorý deň v týždni svätia Židia dodnes? Sobota (sabat). 
27. Prečo kresťania svätia nedeľu? Lebo v nedeľu Pán Ježiš vstal z mŕtvych. 

 
 
 



28. Ktoré dni okrem nedele máme zasvätiť?   - 9 prikázaných sviatkov: sviatky Pána 4, Panny Márie 3, svätých 2 
  1. Narodenie Pána (25.12.) 
  2. Zjavenie Pána (Troch kráľov) (6.1.)                   
  3. Nanebovstúpenie Pána              
  4. Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv   
  5. Bohorodičky Panny Márie (1.1.)  
  6. Nepoškvrnené počatie Panny Márie  (8.12.)  
  7. Nanebovzatie Panny Márie (15.8.) 
  8. Svätých apoštolov Petra a Pavla  (29.6.) 
  9. Všetkých svätých  (1.11.) 
29. Kedy je platná moja účasť na sv. omši? Ak som na celej svätej omši a aktívne sa zapájam do jej prežívania. (som 

pozorný, spievam, modlím sa, odpovedám na výzvy) 
30. Ako znie 4. Božie prikázanie a čo požaduje? Cti svojho otca aj svoju matku. Žiada, aby sme mali úctu k rodičom, aby 

sme ich poslúchali, a tiež mali úctu k súrodencom, starým rodičom, učiteľom, vychovávateľom, nadriadeným 
a podriadeným... aby sme si vážili cirkevných a svetských predstavených. 

31. V ktorých prípadoch nie sú deti povinné poslúchať svojich rodičov? Keď ich navádzajú na hriech, keď ich nútia konať 
proti svedomiu a slobode srdca. (napr: nútia do manželstva...) 

32. Ako znie 5. Božie prikázanie a čo žiada? Nezabiješ! Žiada, aby sme dbali o zdravie, vážili si ľudský život a chránili ho 
od počatia po prirodzenú smrť. 

33. Hriechy proti 5. Božiemu prikázaniu? Škodenie na zdraví a živote sebe a druhým, Samovražda, Vražda, Interupcia, 
Eutanázia, Hnev, Bitka, Vojna...  

34. Ako trestá Cirkev hriech interupcie – vraždu nenarodeného dieťaťa? Žena a tí, ktorí ju nahovorili + lekár a ostatní 
spolupracujúci pri interupcii, upadajú do trestu exkomunikácie (vylúčenia z Cirkvi).  

35. Ako znie 6. a 9. Božie prikázanie a čo žiada? Nezosmilníš! Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho! 
Žiada: Uchovať v sebe čistotu srdca, Byť zdravo hanblivý, Aby slobodní a snúbenci zachovávali čistotu a zdržanlivosť 
v sexuálnej oblasti, Aby sa manželia zdržiavali v sexuálnej oblasti toho, čo je nedovolené a nerozbíjali svoje manželstvá 
alebo rodiny svojich blížnych. 

36. Čo je cieľom sexuality? Odovzdávanie života a vytvorenie hlbokej jednoty medzi mužom a ženou v manželstve. 
37. Hriechy proti 6. a 9. Božiemu prikázaniu? Nečisté myšlienky, túžby, Pornografia, Masturbácia (hriech na sebe), 

Smilstvo (medzi slobodnými), Prostitúcia, Cudzoložstvo (manželská nevera), Znásilnenie, Rôzne sexuálne úchylky... 
38. Ako znie 7. a 10. Božie prikázanie a čo žiada? Nepokradneš! - Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho! Žiada 

získavať majetok čestne, Vážiť si svoj majetok aj majetok druhých, Chrániť spoločný majetok. 
39. Čo zakazuje 7. a 10. Božie prikázanie? Chamtivosť, Vandalizmus, Krádež, Lúpež (použitie násilia), Vykorisťovanie, 

Úžerníctvo (požičiavanie za veľký úrok), Hazardné hry a stávky, Nespravodlivosť a Krivdu. 
40. Čo je potrebné na odpustenie hriechu krádeže? Ukradnutú vec vrátiť a spôsobenú škodu nahradiť. 
41. Ako znie 8. Božie prikázanie a čo žiada? Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Žiada: Pravdovravnosť, Chrániť 

česť a dobrú povesť človeka, Zachovať zverené tajomstvo. 
42. Čo zakazuje 8. Božie prikázanie? Klamať, Prekrúcať pravdu, Falošne svedčiť, Krivo prisahať, Posudzovať, Ohovárať 

(bezdôvodne rozprávať o chybách iných), Osočovať (vymýšľať, zveličovať chyby iných), Lichotiť (povzbudzovať 
druhého v zlom), Zosmiešňovať druhého, Pýchu. 

43. Ako sa nazýva najvyššie svedectvo o pravde viery? Mučeníctvo. 
44. Vymenuj päť cirkevných prikázaní? 

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

45. Aké skutky pokánia poznáme? 

• skutok kajúcnosti – zrieknem sa niečoho (mäso, sladkosť, zábava, počítač, TV, alkohol,...)   

• skutok zbožnosti – urobím niečo dobré pre seba a svoju dušu (idem na sv. omšu, pobožnosť, modlitba,...) 

• skutok lásky – urobím dobrý skutok pre druhého (starého, chorého, núdzneho...) 
46. Ktoré dni pokánia sú záväzné pre celú Cirkev? Veľký piatok, Popolcová streda a jednotlivé piatky v roku.  

 


