PRÍPRAVA NA BIRMOVKU, ZÁKAMENNÉ, 2021 Téma č. 1: Ja, stvorenie a zmysel života
Božie slovo
Gn 2, 4-25
Video
01. Čo je človek? https://youtu.be/5oTtVq_BXZg?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
02. Čo je to duša? https://youtu.be/gUJ_CHU8Njk?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Nikto sa o mňa skutočne nezaujíma https://youtu.be/20eLbAy3wxs
21. Čo hovorí o stvorení Katolícka cirkev? https://youtu.be/7LAzu4l8Id4?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
23. Existuje rozpor medzi biblickým chápaním stvorenia a evolučnou teóriou?
https://youtu.be/17sBHqPNLKg?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Náuka Katolíckej cirkvi
V čom sa líši človek od kameňa, rastliny, zvieraťa?
Človek je na rozdiel od neživých vecí, rastlín a zvierat osobou obdarenou duchom. Spomedzi všetkých
viditeľných bytostí jedine človek je schopný „poznať a milovať svojho Stvoriteľa“. Človek je osoba,
to znamená, že sa môže slobodne a rozumne rozhodovať pre lásku alebo proti nej.
Aký je zmysel života, prečo je človek na zemi?
Boh stvoril človeka, aby bol šťastný. Svoje šťastie dosahuje človek tým, že poznáva Boha, miluje ho a
slúži mu.
Čo je to duša?
Rozum nám hovorí, že musí existovať nejaký duchovný princíp, ktorý je síce viazaný na telo, no
predsa s ním nie je totožný. Nazývame ho „dušou“. Duša je to, čo robí z každého jednotlivca
skutočného človeka: je to teda jeho životný princíp, jeho vnútro. Vďaka svojej duši sa človek stáva
bytosťou, môže hovoriť „ja“. Ľudskú dušu stvoril priamo Boh, „nesplodili“ ju biologickí rodičia.
Môže byť veriaci zástancom evolúcie?
Evolúcia (lat. evolutio = vypuknutie, rozvoj): Rast organizmov do ich konečnej podoby počas
miliónov rokov. Z kresťanského pohľadu sa evolúcia uskutočňuje ako pokračujúce Božie tvorenie v
prírodných procesoch. Kresťan môže prijať evolučnú teóriu, pokiaľ však neprepadne mylnému
presvedčeniu evolucionizmu, ktorý vníma človeka ako náhodný výsledok biologických procesov.
Prečo Boh stvoril svet?
Svet bol stvorený na Božiu slávu. Nejestvuje nijaký iný dôvod stvorenia ako láska. V nej sa zjavuje
Božia sláva a vznešenosť.
Riadi Boh svet a môj život?
Áno, ale tajomným spôsobom. Boh vedie všetko cestami, ktoré pozná jedine on. V Božích rukách sú
veľké udalosti dejín, ako aj drobné príhody nášho osobného života. Tým však nie je obmedzená naša
sloboda, pretože nie sme iba bábkami v Božom odvekom pláne. Čo nám berie a čo nám dáva, v čom
nás posilňuje a v čom nás skúša - to všetko je jeho riadením a znamením jeho vôle.

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU, ZÁKAMENNÉ, 2021 Téma č. 2: Boh
Božie slovo
Gn 18, 1-32
Video
07. Prečo sa Boh zjavuje? https://youtu.be/Y6lwriQJg08?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
08. Ako sa Boh zjavuje? https://youtu.be/KJwfzz998Tc?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
09. Ako sa zjavenie odovzdávalo? https://youtu.be/me7tMn5D1pk?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
10. Z akých častí sa skladá Biblia? https://youtu.be/DtL3vB2FpFg?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Ako počuť Boží hlas? https://youtu.be/bFYrDE4hCNk
12. Kto je Boh? https://youtu.be/UawiNiGW6cI?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
20. Čo to znamená, že Boh je Láska? https://youtu.be/w1hvET8OluI?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Náuka Katolíckej cirkvi
Môžeme poznať existenciu Boha rozumom?
Ľudský rozum môže s istotou poznávať Boha. Poriadok, krása a rozvoj sveta poukazujú na Boha.
Každý človek je otvorený pre pravdu, dobro a krásu. Vo svojom vnútri počuje hlas svojho svedomia.
Prečo niektorí ľudia nechcú o Bohu nič vedieť?
Mnohí nechcú Boha poznať preto, lebo by svoj život museli zmeniť. Ak Boh existuje, ak je Boh
absolútne dobro a nič iné než dobro nechce, potom je predsa rovnako absolútne nemožné klamať, byť
neverným, brať drogy, podvádzať iných a sám seba považovať za pupok sveta.
Čo je to Zjavenie a prečo sa Boh musel zjaviť, aby sme vedeli, aký je?
Zjavenie znamená, že Boh sa otvára, zjavuje sa a hovorí k svetu. Človek môže rozumom poznať, že
Boh existuje, nie však, aký naozaj je. Boh však túžil, aby sme ho poznali, a preto zjavil seba samého.
Boh hovoril k ľuďom od okamihu stvorenia po celé dejiny praotcov až k dokonalému zjaveniu sa vo
svojom Synovi Ježišovi Kristovi.
Čo by mal človek robiť, keď už raz spoznal Boha?
Keď sme spoznali Boha, mali by sme ho postaviť na prvé miesto vo svojom živote. Tým sa začína
nový život. Poznávacím znamením kresťana by mala byť láska, dokonca aj láska k nepriateľom.
Kresťania by mali prijať Ježišov životný spôsob.
Čo je to Biblia?
Za Bibliu (gréc. biblos = kniha) označujú Židia a kresťania zbierku posvätných textov, ktoré vznikli v
období pred tisíckami rokov. Kresťanská Biblia okrem spisov Starého zákona obsahuje navyše štyri
evanjeliá, listy sv. Pavla a ďalšie dokumenty prvotnej Cirkvi. Biblia je zbierkou kníh, v ktorých sa
môžeme dočítať, ako sa Boh najskôr ukázal v dejinách izraelského národa, ako sa nám ľuďom kúsok
po kúsku zjavoval, až kým v Ježišovi nevyjadril to najhlbšie zo seba - aká veľká je jeho Božia láska.
Ako môžeme odpovedať Bohu, keď k nám hovorí?
Odpovedať Bohu znamená veriť mu. Kto chce veriť, potrebuje „pozorné srdce”. Boh nás oslovuje
najrôznejšími spôsobmi. V každom stretnutí dvoch ľudí, v každom hlbokom zážitku z prírody, v
každej zdanlivej náhode, v každej výzve i v každom trápení je ukryté Božie posolstvo pre nás. A Boh
k nám hovorí ešte zreteľnejšie, keď sa na nás obracia vo svojom slove alebo v hlase nášho svedomia.

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU, ZÁKAMENNÉ, 2021 Téma č. 3: Hriech, zlo, utrpenie
Božie slovo
Mt 13, 24-30. 34-43
Video
24. Čo je to zlo? https://youtu.be/-kPiSUyaqho?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Prečo, ak je Boh dobrý, dopustí aj zlo? https://youtu.be/YHVsahzUj6k
25. Čo je to prvotný hriech a dedičný hriech? https://youtu.be/vs67D-9k5VM?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
26. Existuje diabol? https://youtu.be/a-oGDZbKI6I?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
41. Čo sú to hriechy? https://youtu.be/0zz-AxHC0h4?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Náuka Katolíckej cirkvi
Čo je hriech?
Hriech je vo svojej podstate odmietnutie Boha a zdráhanie sa otvoriť sa jeho láske. Jasne sa to
prejavuje v porušovaní Božích prikázaní.
Čo je to dedičný hriech?
Hriech je v skutočnosti vina, za ktorú nesieme osobnú zodpovednosť. Slovo „dedičný hriech“ preto
neznamená osobný hriech, ale nešťastný stav ľudstva, do ktorého sa jedinec rodí ešte predtým, ako
môže sám zo slobodného rozhodnutia hrešiť.
Sme dedičným hriechom odsúdení hrešiť?
Nie. Človek je však dedičným hriechom hlboko zranený a má sklon k hriechu. S Božou pomocou je
však schopný konať dobro.
Ako nás Boh môže vyslobodiť z moci zla?
Boh sa neprizerá nečinne, ako v reťazovej reakcii hriechu človek postupne ničí seba i svet. Posiela
nám Ježiša Krista, Záchrancu a Spasiteľa, ktorý nás vyslobodzuje z moci hriechu.
Bolo v Božom pláne ľudské utrpenie a smrť?
Boh nechce, aby ľudia trpeli a zomierali. Jeho pôvodným plánom pre človeka bol raj: večný život v
pokoji s Bohom, s ostatnými ľuďmi a s prírodou, v pokoji medzi mužom a ženou. Pretože sa medzi
Adama a Evu votrel hriech, museli opustiť raj, kde žili v harmonickom vzťahu medzi sebou navzájom
a s Bohom. Namáhavá práca, utrpenie, smrteľnosť a náchylnosť k hriechu sú sprievodnými znakmi
strateného raja.
Ak Boh všetko vie a všetko môže, prečo nezabráni zlu?
„Boh dopúšťa zlo iba preto, aby z neho vzišlo ešte väčšie dobro“ (sv. Tomáš Akvinský). Mnoho vecí
je nepochopiteľných. Jedno však vieme celkom isto: Boh je stopercentne dobrý. Nikdy nemôže byť
pôvodcom niečoho zlého. „Peklo na zemi” – deti - vojaci, samovražedné útoky, koncentračné tábory –
to všetko je väčšinou dielom ľudí. Smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista nám ukazujú, že zlo nebude
mať posledné slovo. V živote budúceho veku zlo už nebude mať nijaké miesto a skončí sa všetko
utrpenie.

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU, ZÁKAMENNÉ, 2021 Téma č. 4: Ježiš Kristus
Božie slovo
Jn 20, 1-31
Video
27. Kto bol Ježiš? https://youtu.be/Y3IEyGHHMvg?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
28. Prečo sa Boh stal človekom? https://youtu.be/pDbDo_ofa9g?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
31. Čím sa Ježiš líši od iných zakladateľov náboženstiev? https://youtu.be/1sqrTGu8AQ?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
32. Ako nás Ježiš spasil na kríži? https://youtu.be/yMYhacJW0jg?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Náuka Katolíckej cirkvi
Prečo kresťania oslovujú Ježiša „Pane“?
Prví kresťania hovorili o Ježišovi ako o „Pánovi“ s úplnou samozrejmosťou a pritom si boli vedomí,
že toto označenie bolo v Starom zákone vyhradené výlučne Bohu. Ježiš im mnohými znameniami
ukázal, že má božskú moc nad prírodou, nad démonmi, nad hriechom i nad smrťou. Božský pôvod
Ježišovho poslania sa naplno ukázal v jeho zmŕtvychvstaní.
Prečo sa Boh stal v Ježišovi človekom?
,,On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies“. Boh v Ježišovi Kristovi zmieril svet so sebou a
oslobodil človeka zo zajatia hriechu. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna,
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).
Čo znamená, že Ježiš Kristus je zároveň pravý Boh a pravý človek?
V Ježišovi Kristovi sa Boh stal skutočne jedným z nás a naším bratom; a predsa nikdy neprestal byť
Bohom, a tým aj naším Pánom.
Prečo nás musel Ježiš zachrániť práve smrťou na kríži?
Kristus, náš Spasiteľ, si vyvolil kríž, aby na seba vzal vinu sveta a aby na sebe vytrpel utrpenie sveta.
Tak svojou dokonalou láskou priviedol svet späť k Bohu. Boh nám nemohol prejaviť svoju lásku
presvedčivejšie, ako keď sa v osobe Syna nechal za nás pribiť na kríž.
Ako učeníci zistili, že Ježiš vstal z mŕtvych?
Učeníci uverili v Ježišovo zmŕtvychvstanie, pretože ho po jeho smrti videli, hovorili s ním, a tak
poznali, že je živý. Udalosti, ktoré sa odohrali v Jeruzaleme okolo roku 30, nie sú vymyslené príbehy.
Ježišova smrť a domnelá porážka ich spoločnej veci viedli učeníkov k tomu, že sa rozpŕchli alebo sa
zabarikádovali za zamknutými dverami. Až stretnutie so zmŕtvychvstalým Pánom ich vyslobodilo zo
strnulosti a naplnilo ich oduševnenou vierou v Ježiša Krista, Pána nad životom a smrťou.
Existujú dôkazy o Ježišovom zmŕtvychvstaní?
Neexistujú priame dôkazy v zmysle výsledkov exaktných vied. Existujú však svedectvá. Najstarším
kresťanským svedectvom o zmŕtvychvstaní je List, ktorý napísal sv. Pavol cirkevnej obci v Korinte asi
dvadsať rokov po Ježišovej smrti. Pavol tu dosvedčuje živú tradíciu, ktorú našiel v prvotnom
kresťanskom spoločenstve. Istota o tom, že Ježiš žije, sa upevnila po jeho mnohých zjaveniach.

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU, ZÁKAMENNÉ, 2021 Téma č. 5: Duch Svätý
Božie slovo
Sk 2, 1-13
Video
17. Ako možno zhrnúť vieru v Najsvätejšiu Trojicu?
https://youtu.be/QHn1Lf8UJ34?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
18. Ako môžeme pochopiť Najsvätejšiu Trojicu? https://youtu.be/H0i9QdKHpEo?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
19. Aké obrazy Najsvätejšej Trojice poznáme? https://youtu.be/LW4s9dPPJco?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
51. Kto je Duch Svätý? https://youtu.be/4wysYBNzYZc?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Ako spoznám, že vo mne pôsobí Duch Svätý? https://youtu.be/nk6DdkTLm8k
Náuka Katolíckej cirkvi
Čo znamená: Verím v Ducha Svätého?
Veriť v Ducha Svätého znamená klaňať sa mu rovnako ako Bohu Otcovi a Synovi. Ježiš ešte pred
svojou smrťou sľúbil učeníkom, že im pošle „iného Tešiteľa“ (Jn 14, 16), keď už nebude s nimi. Keď
bol potom na učeníkov vyliaty Duch Svätý, spoznali, čo mal Ježiš na mysli. Prežili hlbokú istotu a
radosť vo viere a dostali rôzne charizmy, takže mohli prorokovať, uzdravovať a konať zázraky.
Čo sú charizmy?
Charizmami sa nazývajú dary milosti Ducha Svätého, ako sú opísané napríklad v 1 Kor 12, 6n: dar
uzdravovať, schopnosť robiť zázraky, prorokovať, dar jazykov a vysvetľovať jazyky, dar múdrosti,
poznania, viery, atď. K nim patrí aj sedem darov Ducha Svätého.
Čo sa stalo na Turíce?
Päťdesiat dní po svojom zmŕtvychvstaní zoslal Pán z neba na svojich učeníkov Ducha Svätého. Tým
sa začalo obdobie Cirkvi. Duch Svätý v deň Turíc premenil ustráchaných apoštolov na odvážnych
Kristových svedkov. Zakrátko nato prichádzali za učeníkmi tisíce ľudí, aby sa dali pokrstiť. To bola
hodina zrodu Cirkvi. Duch Svätý je až dodnes elixírom života Cirkvi.
Čo koná Duch Svätý v Cirkvi?
Duch Svätý buduje a vedie Cirkev. Pripomína jej, aké má poslanie. Povoláva ľudí do služby Cirkvi a
obdarováva ich potrebnými darmi. Uvádza nás stále hlbšie do spoločenstva s trojjediným Bohom.
Duch Svätý udržiava Cirkev ako celok v pravde a vedie ju k čoraz hlbšiemu poznaniu Boha. Duch
Svätý pôsobí vo sviatostiach a oživuje nám Sväté písmo. Ľudí, ktorí sa mu celkom otvoria, aj dnes
zahŕňa darmi svojej milosti (charizmami).
Ako pôsobí Duch Svätý v mojom živote?
Duch Svätý ma otvára Bohu; učí ma modliť sa a pomáha mi tu byť pre druhých. „Tichý hosť našej
duše“ - tak nazýva Ducha Svätého sv. Augustín. Kto ho chce vnímať, musí sa stíšiť. Často v nás a s
nami totiž hovorí veľmi tichým hlasom, napríklad hlasom nášho svedomia alebo inými vnútornými a
vonkajšími podnetmi. Byť „chrámom Ducha Svätého“ znamená byť telom i dušou k dispozícii tomuto
hosťovi, Bohu v nás. Čím viac sa otvoríme Duchu Svätému, tým viac môže byť učiteľom nášho života
a tým skôr nás zahrnie charizmami na budovanie Cirkvi.

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU, ZÁKAMENNÉ, 2021 Téma č. 6: Cirkev
Božie slovo
Mt 16, 13-19
Video
52. Čo je Cirkev? https://youtu.be/gN8ORcQsxww?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
53. Aké sú štyri základné znaky Cirkvi? https://youtu.be/sLycxfLZ8C4?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
54. Prečo vlastne existuje Cirkev? https://youtu.be/zllW02hiep8?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
55. Akú má Cirkev štruktúru? https://youtu.be/3UdK9igC57I?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Verím v Boha, ale neverím v Cirkev https://youtu.be/CUIOuWtKr6w
Prečo má Cirkev majetky? https://youtu.be/bErmKCUbr2A
Prečo má Cirkev majetky? 2 https://youtu.be/Si7QAnVefHc
Odluka Cirkvi od štátu https://youtu.be/-zBAEmQAxDs
Náuka Katolíckej cirkvi
Čo je to Cirkev a prečo chce Boh Cirkev?
Grécky výraz pre Cirkev „ekklesia“ znamená vyvolenie. Nás všetkých, čo sme boli pokrstení a veríme
v Boha, si vyvolil Boh. Spolu tvoríme Cirkev. Kristus je podľa slov sv. Pavla hlavou Cirkvi. My sme
jej telo. Cirkev je Božia prítomnosť medzi nami ľuďmi. Boh chce Cirkev, pretože nás nechce
zachrániť ako jednotlivcov, ale ako spoločenstvo. Praje si, aby sa celé ľudstvo stalo jeho ľudom. Nikto
sa nedostane do neba nejakou asociálnou cestou.
Čo je úlohou Cirkvi?
Úlohou Cirkvi je dbať, aby Božie kráľovstvo, ktoré sa už začalo v Ježišovi, vzklíčilo a rástlo vo
všetkých národoch sveta. Kamkoľvek Ježiš prišiel, nebo sa dotýkalo zeme: začalo sa Božie
kráľovstvo, kráľovstvo pokoja a spravodlivosti. Cirkev pokračuje v diele, ktoré začal Ježiš.
Prečo môže existovať len jedna Cirkev?
Tak ako je len jeden Kristus, môže existovať len jediné Kristovo telo, jediná Kristova nevesta, a teda
len jediná Cirkev Ježiša Krista. On je hlava, Cirkev je telo. Spolu tvoria „celého Krista“.
Prečo je Cirkev svätá?
Cirkev nie je svätá preto, že by boli svätí všetci jej členovia, ale preto, že svätý je Boh, ktorý v nej
pôsobí. Všetci členovia Cirkvi sú posvätení v krste.
Prečo sa Cirkev nazýva katolícka?
„Katolícky“ (gréc. katholon) znamená vzťahujúci sa na celok. Cirkev je katolícka, pretože ju Kristus
povolal k tomu, aby všetkým ohlasovala radostnú zvesť; a poslal ju ku všetkým národom.
Prečo sa Cirkev nazýva apoštolská?
Cirkev sa nazýva apoštolská, pretože je založená na apoštoloch, zachováva ich tradíciu a je vedená ich
nástupcami. Ježiš povolal apoštolov ako svojich najbližších spolupracovníkov. Svoje poslanie
a splnomocnenie odovzdali ďalej vkladaním rúk svojim nástupcom, biskupom.
Prečo Cirkev nie je demokratickou organizáciou?
Princíp demokracie spočíva v tom, že všetka moc vychádza z ľudu. V Cirkvi však všetka moc
vychádza z Krista. Preto má Cirkev hierarchickú štruktúru.

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU, ZÁKAMENNÉ, 2021 Téma č. 7: Sviatosti uvádzania do
kresťanského života
Božie slovo
Mt 28, 16-20; Sk 8, 14-25; 1Kor 11, 23-26
Video
36. Čo je krst? https://youtu.be/_gfwSqeIUBA?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Je hanba byť kresťanom? https://youtu.be/5Y3KPfPWv8E
Prečo sa pri sčítaní ľudu hlásiť ku kresťanstvu? https://youtu.be/OfAw-p40zxs
37. Čo je to birmovanie? https://youtu.be/8XSUWaVis-I?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
38. Čo je to Eucharistia? https://youtu.be/tpk1RnhB6kM?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
39. Čo je svätá omša? https://youtu.be/wRU6gBtXcX0?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Nudím sa na sv. omši https://youtu.be/T-j94pTXOD0
Kvôli svojmu farárovi nechodím do kostola https://youtu.be/ZqrvXhDW3ek
Náuka Katolíckej cirkvi
Čo je to krst a čo sa deje pri krste?
Krst je cesta z ríše smrti do života; je brána do Cirkvi a začiatok spoločenstva s Bohom. Krst je
základná sviatosť, brána, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Zjednocuje nás s Ježišom
Kristom, vťahuje nás do jeho vykupiteľskej smrti na kríži, a tak nás vyslobodzuje z moci hriechu,
očisťuje od všetkých osobných hriechov a umožňuje nám spolu s ním vstať z mŕtvych k životu. Pri
krste sa stávame údmi Kristovho tela, bratmi a sestrami nášho Spasiteľa a Božími deťmi. Sme
oslobodení od hriechu, vytrhnutí z moci smrti a od tohto okamihu sme predurčení k životu v radosti.
Čo je birmovanie a čo sa deje pri birmovaní?
Birmovanie je sviatosť, ktorá dovršuje krst a v ktorej dostávame dary Ducha Svätého. Kto sa v
slobode rozhodne žiť ako Božie dieťa a kto požiada o Ducha Svätého prostredníctvom vkladania rúk
a pomazania krizmou, dostane silu svedčiť o Božej láske slovom i skutkom. Stáva sa tak
plnohodnotným a zodpovedným členom Katolíckej cirkvi. Pri birmovaní je duši pokrsteného kresťana
vtlačená nezmazateľná pečať, ktorú možno prijať len raz a ktorá pôsobí vzrast krstnej milosti. Dar
Ducha Svätého je sila zhora, v ktorej birmovanec vlastným životom vydáva vierohodné svedectvo
milosti svojho krstu a stáva sa Kristovým „svedkom“.
Čo je to Eucharistia a akým spôsobom je Ježiš prítomný v Eucharistii?
Eucharistia je sviatosť, v ktorej Ježiš Kristus za nás dáva svoje telo a svoju krv - seba samého. Tak sa
slávenie Eucharistie stáva „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“. Nejestvuje nič väčšie,
čo by sme ešte mohli dosiahnuť. Keď prijímame eucharistický chlieb, zjednocujeme sa s láskou Ježiša,
ktorý dal za nás svoje telo na dreve kríža. Keď pijeme z kalicha, zjednocujeme sa s tým, ktorý za nás
vylial svoju krv. Ježiš je vo sviatosti Eucharistie prítomný tajomným, ale skutočným spôsobom.
Ako máme správne uctievať Pána Ježiša prítomného v chlebe a vo víne?
Pretože Boh je skutočne prítomný v konsekrovanej podobe chleba a vína, musíme mať tieto posvätné
dary vo veľkej úcte a klaňať sa v nich nášmu Pánovi a Vykupiteľovi. Ak po skončení svätej omše
zostanú ešte konsekrované hostie, uchovávajú sa v posvätných nádobách vo svätostánku. Pretože je v
ňom prítomný „Najsvätejší“, je svätostánok tým najčestnejším miestom každého kostola. Pred každým
svätostánkom si pokľakneme. Kto naozaj nasleduje Ježiša Krista, dozaista ho spoznáva v tých
najúbohejších a slúži mu v nich. Nájde si však tiež čas na tichú adoráciu pred svätostánkom, aby tu
vyznal sviatostnému Pánovi svoju lásku.

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU, ZÁKAMENNÉ, 2021 Téma č. 8: Sviatosti uzdravenia
Božie slovo
Jn 20, 19-23; Jak 5, 13-16
Video
34. Čo je to milosť? https://youtu.be/Z8-cdfudtJY?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
35. Ako sa k nám dostáva a ako sa v nás rozmnožuje milosť?
https://youtu.be/ZWHks89aLdk?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
44. Čo je to spoveď? https://youtu.be/zcBHWiYij_M?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Prečo sa spovedať kňazovi? https://youtu.be/i5YzVZf_bBo
45. Čo je to pomazanie chorých? https://youtu.be/dpLNkiQNfDI?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Je uzdravenie vždy Božia vôľa? https://youtu.be/lEKzq8au_ps
Náuka Katolíckej cirkvi
Máme krst, ktorý nás zmieruje s Bohom. Prečo teda potrebujeme aj sviatosť zmierenia?
Krst nás síce oslobodzuje z moci hriechu a smrti a uvádza nás do nového života Božích detí, ale
neoslobodzuje nás od ľudskej slabosti a od náklonnosti k hriechu. Preto sa potrebujeme znovu a znovu
uzmierovať s Bohom. Túto možnosť nám poskytuje sviatosť zmierenia.
Kto môže odpúšťať hriechy?
Hriechy môže odpúšťať jedine Boh. „Odpúšťajú sa ti hriechy“ mohol Ježiš povedať iba preto, že je
Boží Syn. Túto službu zmierenia odovzdal svojim apoštolom, ich nástupcom – biskupom a ich
spolupracovníkom – kňazom, ktorí v Ježišovom mene môžu odpúšťať hriechy.
Aký pozitívny účinok prináša sviatosť pokánia?
Sviatosť pokánia zmieruje hriešnika s Bohom. V prvých okamihoch, ktoré nasledujú po rozhrešení, je
človeku tak, ako keď si dá sprchu po namáhavom športovaní, je to ako závan čerstvého vzduchu po
prudkej letnej búrke. V slove „zmierenie“ (= stať sa znovu [milovaným, prijatým] synom) je to všetko
obsiahnuté: znovu si sadáme s Bohom k čistému stolu.
Komu je určená sviatosť chorých?
Sviatosť chorých môže prijať každý veriaci, ktorý sa nachádza v kritickom zdravotnom stave alebo
situácii. Sviatosť chorých môže človek prijať v živote viac ráz. Preto má zmysel požiadať o túto
sviatosť aj v mladom veku, ak má človek napríklad podstúpiť ťažkú operáciu.
Aké účinky má sviatosť chorých?
Sviatosť chorých udeľuje útechu, pokoj a silu a chorého v jeho utrpení spája hlbokým putom
s Kristom. U mnohých táto sviatosť vedie k telesnému uzdraveniu. A ak si Boh chce niekoho povolať
k sebe, dáva mu v tejto sviatosti silu ku všetkým telesným i duševným zápasom na jeho poslednej
ceste. Ak sa chorý nemohol vyspovedať, sviatosť chorých spôsobuje aj odpustenie hriechov.
Čo je to viatikum?
Viatikum („pokrm na cestu“) je Eucharistia, ktorú prijíma ten, kto sa chystá opustiť pozemský život a
prejsť do života večného. Málokedy je sväté prijímanie také životne dôležité ako v okamihu, keď
človek dovršuje svoj pozemský život. V budúcnosti bude mať iba toľko života, do akej miery sa
zjednotil (= communio) s Bohom.

PRÍPRAVA NA BIRMOVKU, ZÁKAMENNÉ, 2021 Téma č. 9: Sviatosti služby spoločenstvu
Božie slovo
Mt 19, 1-9; Lk 22, 14-20
Video
46. Kto je katolícky kňaz? https://youtu.be/Ho-9-9APp5U?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
47. Aké stupne posvätného rádu poznáme? https://youtu.be/Z8TcKkzoyWI?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Ako mám rozpoznať, že mám duchovné povolanie? https://youtu.be/BooR06FAR4g
48. Čo je to sviatosť manželstva? https://youtu.be/_0jUH6L2ag4?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
49. Čo je sex? https://youtu.be/7du7HlK9Szw?list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
50. Čo učí Cirkev o sexuálnej morálke? https://youtu.be/QSVVQVAB4Cc?list=PLIcePO_eJb2P9RTUCkMEztogaPPCSzF4
Kňaz a radí manželom? https://youtu.be/ehIsQw9JnHg
Náuka Katolíckej cirkvi
Ktoré sú sviatosti služby spoločenstvu?
Pokrstený a birmovaný kresťan môže v Cirkvi ešte prijať dve sviatosti, ktorými prijíma osobitné
poslanie a v ktorých ho Boh povoláva k službe: je to sviatosť posvätného stavu a sviatosť manželstva.
Obidve sviatosti majú jedno spoločné: sú určené pre iných.
Čo je sviatosť posvätného stavu a aké miesto má v Božom pláne spásy?
Ten, kto prijíma sviatosť posvätného stavu, dostáva osobitnú účasť na Kristovom kňazstve. Sviatostné
kňazstvo je dar Ducha Svätého, ktorý udeľuje Kristus prostredníctvom Cirkvi. Katolícky kňaz, ktorý
udeľuje sviatosti, nekoná z vlastnej moci alebo zo svojej dokonalosti, ale „v osobe Krista“.
Koľko stupňov má sviatosť posvätného stavu a aké majú účinky?
Tri. Biskupskou vysviackou sa udeľuje plnosť sviatosti posvätného stavu. Po vysvätení sa biskup stáva
nástupcom apoštolov. Biskupovi sa udeľuje poslanie učiť, posväcovať a spravovať. Pri kňazskej
vysviacke Duch Svätý vtláča kňazovi nezmazateľnú pečať, ktorou ho pripodobňuje Kristovi kňazovi a
dáva mu schopnosť konať v jeho mene. Kňaz ako spolupracovník biskupa bude hlásať Božie slovo a
sláviť sviatosti. Diakon zastupuje Krista, ktorý „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj
život ako výkupné za mnohých“ (Mt 20, 28). V liturgii diakonskej vysviacky sa hovorí: ,,Posilnený
darom Ducha Svätého bude pomáhať biskupovi a jeho kňazom v službe slova, oltára a charity.“
Čo nevyhnutne patrí ku kresťanskému sviatostnému manželstvu?
K sviatostnému manželstvu nevyhnutne patria tri prvky: a) slobodný súhlas, b) dobrovoľné prijatie
celoživotného výlučného zväzku, c) otvorenosť na prijatie potomstva. Manželstvo, v ktorom by bol
vopred vylúčený jeden z týchto troch prvkov platného uzavretia manželstva, vôbec nevzniká.
Prečo je manželstvo nerozlučiteľné?
Manželstvo je nerozlučiteľné z troch dôvodov. Po prvé preto, lebo vzájomné a bezvýhradné
odovzdanie sa zodpovedá samotnej podstate lásky; po druhé preto, lebo je obrazom bezvýhradnej
Božej vernosti voči stvoreniu; po tretie preto, lebo predstavuje Kristovo odovzdanie sa Cirkvi, ktoré
siaha až po smrť na kríži. Uzavrieť cirkevné manželstvo znamená dôverovať viac v Božiu pomoc ako
vo vlastnú zásobu lásky.

