Otázky pre birmovancov SVIATOSTI
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Čo sú sviatosti? Sú to viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti, ktorú nielen naznačujú, ale aj spôsobujú.
Kto ustanovil všetky sviatosti? Ustanovil ich Ježiš Kristus a On je ich hlavný vysluhovateľ. Sú ovocím jeho obety.
Vymenuj 7 sviatostí?
1. Sviatosť krstu.
2. Sviatosť birmovania.
3. Sviatosť Oltárna (Eucharistia).
4. Sviatosť zmierenia (sv. spoveď).
5. Sviatosť pomazania chorých.
6. Sviatosť kňazstva.
7. Sviatosť manželstva.
Čo je krst? Krst je prvá sviatosť - brána, ktorou vstupujeme do života s Bohom. Bez krstu nemôžeme prijať ďalšie sviatosti.
Aký je rozdiel medzi Jánovým a Ježišovým krstom?
Krst Jána Krstiteľa bol krstom pokánia a neudeľoval milosti, ktoré nám Ježiš získal svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.
Akými slovami ustanovil Ježiš sviatosť krstu? „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna
i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“
Čo je katechumenát? Je to obdobie prípravy na prijatie sviatosti krstu.
Ako sa udeľuje krst? Liatím vody na hlavu pričom sa hovorí: .... ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Čo prináša sviatosti krstu? V krste sa stávame Božími deťmi, zmýva sa nám dedičný hriech aj osobné hriechy,
dostávame účasť na Božom živote, vtláča nám do duše nezmazateľný znak, začleňuje nás do Cirkvi.
Kto môže krstiť? Bežne biskup, kňaz a diakon. V ohrození života každý človek ak splní: voda + slová + úmysel Cirkvi.
Akú úlohu majú krstní rodičia? Byť pri krste, pomáhať viesť vo viere, dávať dobrý príklad, modliť sa za krstné dieťa.
Čo je sviatosť birmovania? Je to sviatosť, ktorá pokrsteného napĺňa Duchom Svätým, vnútorne ho posilňuje a dáva
mu odvahu nebojácne vyznávať vieru. To sa deje vkladaním rúk, pomazaním a modlitbou biskupa.
Čo je krizma? Olivový olej zmiešaný s balzamom a posvätený biskupom na Zelený štvrtok.
Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? Biskup značí krizmou čelo birmovanca a hovorí: (Birmovné meno), prijmi znak
daru Ducha Svätého. Birmovanec odpovedá: Amen. Biskup: Pokoj s tebou. Birmovanec: I s Duchom Tvojím.
Čo prináša sviatosť birmovania? Završuje milosť krstu, dáva nám ďalšie dary Ducha Svätého, pevnejšie nás spája
s Kristom a Cirkvou, dáva nám silu slovami i skutkami šíriť a brániť vieru, vtláča do duše nezmazateľný znak.
Kto je sviatosť Oltárna - Eucharistia? Je to sám Ježiš Kristus – jeho Telo a Krv pod spôsobom chleba a vína.
Ako sa vysluhuje sviatosť Oltárna? Vo sv. omši kňaz nad chlebom a vínom hovorí slová premenenia: Vezmite
a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Vezmite a pite, toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás.
Čo nám prináša sv. prijímanie – Eucharistia? zjednocuje nás s Kristom a s veriacimi, zveľaďuje v nás život milosti,
zväčšuje našu lásku k Bohu a ľuďom, dáva nám silu konať dobro, vzďaľuje nás od hriechu, zmýva nám všedné
hriechy a dočasné tresty za hriechy, chráni nás pred ťažkým hriechom, prináša do duše radosť.
Je rozdiel medzi obetou sv. omše a obetou Ježiša na kríži?
Je to tá istá Kristova obeta, len na kríži sa udiala krvavým spôsobom a vo sv. omši sa deje nekrvavým spôsobom.
Kto je vysluhovateľom Eucharistie? Len biskupi a kňazi môžu slúžiť svätú omšu.
Môžem ísť na sv. prijímanie s ťažkým hriechom? Nie. Najprv sa musím vyspovedať, ináč by to bola svätokrádež.
Môžem ísť na sv. prijímanie so všednými hriechmi? Áno, ale musím ich najprv oľutovať, napr. v úvode sv. omše....
Ako často môžeme prijímať Eucharistiu? Dvakrát za deň, no pri 2. prijímaní musíme byť účastní na celej sv. omši.
Ako sa delí svätá omša? Na Bohoslužbu slova a Bohoslužbu obety.
Čo je eucharistický pôst? Hodinu pred svätým prijímaním nič nejem a nepijem, okrem čistej vody. Z úcty k Ježišovi.
Čo je pokánie? Zmena života k lepšiemu. Pevné rozhodnutie konať dobro a viac nehrešiť. Obrátenie srdca k Bohu.
Čo je sviatosť zmierenia? Je to sviatosť, v ktorej nám Boh skrze kňaza odpúšťa hriechy.
Čo je spytovanie svedomia? Je to uvažovanie nad tým, aké hriechy som spáchal.
Čo je ľútosť? Je to bolesť duše nad spáchanými hriechmi. (najdôležitejšia časť sv. spovede)
Aké druhy ľútosti poznáme?
Dokonalú ľútosť – keď ľutujem z lásky (milujem Boha, preto ma mrzí, že som konal zlo).
Nedokonalú ľútosť – keď ľutujem zo strachu (bojím sa, že pre hriechy prídem do pekla).
Čo sú odpustky? Je to odpustenie trestov za hriechy, ktoré ostávajú aj vtedy keď nám boli odpustené hriechy v
spovedi. Rozlišujeme čiastočné a úplné odpustky.
Čo mi prináša sviatosť zmierenia – sv. spoveď? Zmierenie s Bohom, s Cirkvou, s ľuďmi. Pokoj a radosť duše.
Znovuoživenie zásluh pre nebo. Odpustenie večného trestu a dočasných trestov (aspoň ich časti).

33. Ako sa máme spovedať?
• úplne – vyznávam hlavne ťažké hriechy, počet a okolnosti hriechu
• úprimne – neospravedlňujem, neprikrášľujem hriech,... je to moja vina
• zreteľne – aby ma kňaz dobre počul a porozumel
34. Kto môže vysluhovať sviatosť zmierenia - spovedať? Len biskupi a kňazi.
35. Čo je spovedné tajomstvo? Kňaz nesmie hovoriť o skutočnostiach (hriechoch), ktoré počul pri spovedi.
36. Kto sa spovedá svätokrádežne? Kto úmyselne zamlčí ťažký hriech, alebo to koná z posmechu. Spoveď je neplatná.
37. Ako často sa spovedať? Vždy ak som v stave ťažkého hriechu. Ale odporúča sa aj z ľahkých hriechov zo zbožnosti.
38. Čo je to generálna spoveď? Zopakovanie niekoľkých alebo všetkých spovedí doterajšieho života.
(Odporúča sa pred dôležitými udalosťami života alebo ak mám pochybnosti ohľadom platnosti minulých sv. spovedí.)

39. Čo je sviatosť pomazania chorých? Je to sviatosť, v ktorej sa vážne chorému, skrze pomazanie olejom a modlitbu
kňaza, udeľuje Božia milosť na spásu duše a často aj na zdravie tela. Túto sviatosť vysluhuje len biskup a kňaz.
40. Čo prináša pomazanie chorých? Dáva Božiu milosť; spája s trpiacim Kristom; dáva silu, pokoj a odvahu znášať
utrpenie, chorobu, starobu; obnovuje dôveru v Boha; dáva silu v pokušeniach zúfalstva a úzkosti pred smrťou;
odpúšťa hriechy, ak sa chorý nemohol vyspovedať; odstraňuje tresty za hriechy; navracia zdravie, ak to osoží spáse
človeka; pripravuje nás na prechod do večnosti.
41. Ako definujeme sviatosť kňazstva? Je to sviatosť, v ktorej pokrstený muž dostáva, skrze vkladanie rúk a modlitbu
biskupa, duchovnú moc a milosť pre službu ohlasovania Božieho slova a vysluhovania Kristových sviatostí.
42. Ktoré sú sviatostné stupne kňazstva? Biskup, kňaz, diakon. (ako sa volá terajší pápež, náš arcibiskup, pomocný biskup...)
43. Čo je sviatosť manželstva? Je to sviatosť, v ktorej muž a žena vstupujú slobodne do nerozlučiteľného zväzku, aby
dosiahli dobro duchovné aj hmotné pre svoje životy a tiež pre svoje deti. Boh im dáva k tomu svoju milosť a posilu.
44. Čo sú zásnuby? Obrad, pri ktorom si mládenec a dievča navzájom sľúbia manželstvo.
45. Ako vzniká sviatostné manželstvo? Vzniká manželským súhlasom (sľubom): Ja, beriem si teba za manžela (ku) a sľubujem...
46. Kto vysluhuje sviatosť manželstva? Vysluhujú si ho sami snúbenci. Kňaz dohliada nad obradom a dá požehnanie.
47. Ktoré sú podstatné vlastnosti manželstva? Jednota (jeden muž a jedna žena) a nerozlučnosť (až do smrti jedného z nich).
48. Môže sa sviatostné manželstvo uzavrieť viackrát v živote? Áno, ale len po smrti manželského partnera.
49. Čo sú sväteniny? Sú to posvätné úkony a znaky, ktorými nám Cirkev vyprosuje Božie požehnanie a ochranu.
Napr: svätenie budov, cintorínov, predmetov; pohreb; požehnanie jedál, osôb a exorcizmy....
50. Čo je exorcizmus? Prosba k Bohu, aby nás uchránil od zla. Vzývanie Boha a zriekanie sa zlého ducha (diabla).
51. Čo je kostol? Kostol je (posvätné miesto) Dom Boží, v ktorom sa schádza Boží ľud, aby sa stretol so svojim Bohom.
52. Čo je liturgia? Je to dialóg medzi Bohom a človekom: Boh človeka volá a človek Bohu odpovedá. Boh koná prvý.
53. Čo je liturgický – Cirkevný rok? Je to časový okruh, v ktorom sa sprítomňujú tajomstvá a udalosti Kristovho života
(aj svätých), aby sme z nich mohli čerpať dary vykúpenia. Začína 1. adventnou nedeľou a končí nedeľou Krista Kráľa.
54. Ako obdobia má liturgický rok? - adventné, vianočné, pôstne, veľkonočné a obdobie cez rok.
55. Čo si pripomíname a slávime v jednotlivých obdobiach liturgického roka?
• Adventné obdobie – 1. očakávanie Narodenia Ježiša, 2. očakávanie príchodu Ježiša na konci sveta
• Vianočné obdobie – Narodenie Pána Ježiša v Betleheme (toto obdobie končí sviatkom Krstu Pána Ježiša)
• Pôstne obdobie – trvá 40 dní, prípravné obdobie pôstu a pokánia na Veľkú noc (začína Popolcovou stredou)
• Veľkonočné obdobie – trvá 50 dní, začína nedeľou Zmŕtvychvstania Pána a končí Turícami (Zoslaním D. SV.)
• Obdobie cez rok – obdobie v ktorom si pripomíname udalosti života a verejného účinkovania Pána Ježiša
56. Ktoré dni patria do Veľkého týždňa? Kvetná nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa.
57. Ako sa Duch Svätý zjavuje vo Svätom Písme? Napr: ako voda, pomazanie, oheň, oblak, svetlo, holubica....
58. Čo je milosť Božia a ako ju delíme? Je to nadprirodzený Boží dar, ktorý dostávame pre zásluhy Ježiša Krista. Delíme
ju na milosť pomáhajúcu a milosť posväcujúcu.
59. Čo je milosť pomáhajúca?
Dar, ktorým nám Boh dáva silu konať dobro a zanechať zlo (napr. silu ísť na spoveď a úprimne sa vyznať). Túto
milosť dostáva každý človek, lebo Boh chce, aby všetci boli spasení. Bez nej by sme neboli schopní konať dobro.
60. Čo je milosť posväcujúca?
Je to trvalý Boží dar, ktorý nás robí svätými, deťmi Nebeského Otca, priateľmi Ježiša, chrámom Ducha Svätého. Bez
tejto milosti nemôžeme prísť do neba (byť spasení). Strácame ju ťažkým hriechom a získavame úprimnou ľútosťou.

