
II. SVIATOSTI 
1. Čo sú sviatosti?  

Sviatosti sú prostriedky milosti ustanovené Pánom Ježišom. Cez ne nás Boh 

posilňuje a posväcuje aby sme boli schopní žiť dobrý kresťanský život. 

/KKC1210/ 

 

2. Čo je krst? 

 Je to sviatosť duchovného znovuzrodenia. /Sk2,38/ Človeku sa odpúšťa 

dedičný hriech, stáva sa Božím dieťaťom a tým aj dedičom Božieho kráľovstva, 

pripája sa k bratom a sestrám v Kristovej Cirkvi. Pokrstený dostáva 

nezmazateľnú pečať Ducha Svätého a napojenie sa do života s Kristom. 

/KKC1213,1272/ 

 

3. Aké poslanie som dostal pri krste?  

Pri krste som dostal poslanie kráľa, proroka a kňaza. /KKC1241/ 

 

4. V čom teda spočíva moja služba v Cirkvi? Ako kráľ sa mám ujať 

pastierskej úlohy v Cirkvi, hoc i v  malom spoločenstve, alebo v rodine. Ako 

prorok mám byť hlásateľom Božieho Slova a svedčiť o Živom Bohu a Jeho 

skutkoch. Ako kňaz mám prinášať Bohu obety duchovné i hmotné a prihovárať 

sa za potreby bratov a sestier. 

 

5. Čo je birmovanie?  

Birmovanie je sviatosť, v ktorej nám Duch Svätý udeľuje hojnosť svojich darov, 

pevnejšie nás spája s Kristom a posilňuje aby sme boli praví a odvážni 

kresťania. /KKC1316/ 

 

6. Kto ustanovil Sviatosť birmovania?  

Sviatosť birmovania ustanovil Ježiš Kristus, keď dal  apoštolom Svätého Ducha. 

/Sk8,14-17/ 

 

7. Prečo z nás robí prijatá sviatosť birmovania dospelých kresťanov?  

Birmovanie z nás robí dospelých kresťanov, pretože posilňuje našu vieru, 

rozvíja naše schopnosti aby sme slovom i životom vydávali svedectvo o 

Ježišovi Kristovi a tak aby sme boli aktívnymi členmi Cirkvi.  /KKC1309/ 

 

8. Kto môže udeliť Sviatosť birmovania?  

Vysluhovateľom Sviatosti birmovania je biskup, v osobitných prípadoch ju 

môže vysluhovať poverený kňaz. /KKC1312-1314/ 

 

9. Ako sa udeľuje Sviatosť birmovania?  

Keď je birmovanec pripravený po duchovnej a vedomostnej stránke  prijať 

túto sviatosť, biskup pomaže krizmou čelo pokrsteného, a  vkladaním ruky so 

slovami: “Prijmi znak daru Ducha  Svätého!“ Birmovanec odpovedá: 

“Amen!“ Biskup: „Pokoj s tebou!“ Birmovanec: „I s duchom Tvojím!“ 

 

10.Čo je sv. krizma? 

Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom, posvätený biskupom na Zelený 

štvrtok pri sv. omši. /KKC1241-1242/ 

 

11. Čo je sviatosť zmierenia?  

Je to spoveď, pri ktorej nám Pán Ježiš odpúšťa hriechy a zmieruje nás 

s Nebeským Otcom. 

 

12. Ktoré časti obsahuje sviatosť zmierenia?  

Pred sv. spoveďou: modlitba k Duchu Svätému, spytovanie svedomia, 

rozhodnutie skoncovať s hriechom. Pri sv. spovedi: vyznanie hriechov, 

vyjadrenie ľútosti, vykonanie skutku kajúcnosti.  

/KKC1422-1498/ 

 

13. Čo je dokonalá ľútosť?  
Keď v prítomnosti Boha ľutujem úprimne svoje hriechy preto, že milujem 

Boha a je mi ľúto, že som Ho sklamal. Teda ak ľutujem len kvôli strachu 

z trestu, kvôli zlému pocitu, z výpočitavosti alebo potreby očistiť sa,lebo 

prišiel nejaký  termín spovede - vtedy ide o nedokonalú ľútosť. /KKC1492/ 

 

14. Čo je milosť posväcujúca?  
Milosť posväcujúca je nadprirodzený Boží dar, ktorý posväcuje našu dušu – je 

to prítomnosť Ducha Svätého v človeku, vďaka čomu môžem žiť 

spoločenstvo s Bohom. /KKC824/ 

 

 

BONUSY: 

1. Modlitba Pod Tvoju ochranu... 

2.  Vyznanie viery (Verím v Boha) 

3. 6 hlavných právd  

4.  Vymenuj 10 Božích prikázaní 

5.  5 Cirkevných prikázaní 


