Gréckokatolícky

K.A.TECHIZMUS

pre ľudové školy
a

pre nižšie triedy stredných škôl.

•

S povolením prešovského Biskupského Ordinariátu
Č.

2600/1943.
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Otázky s podčiarknutými číslicami sú predmetom

III. triedy.
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Tlačou kníhtlačiarne "Svätý Mikuláš" v Prešove.
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Po slovenski
sa vyslovuje.
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dIO ilHTE.hl.
'
GAdBd rHC"'C"
� 1 - r>.
o o xpHC'ľo.
vAdRd RO RiKu,
,
( ) OO AII. oTnScn•.)

go ií/Uh\ O'ru,d fI G�'tld ff CRh\'ľdľO , \SXd , d",HH".

GCh\'1'';'.1 RÓiKf, CBAI'r';,ií Kp'lfn
KiH,
C",iP'1'Hbl" nO�H"S,1 HdCrb (3 pm.)
.

CBAI'1'';'H Cf3-

,G"dBd O'1'u,S' A O';ItIS, ii CRh\'1'ÓMS
AS�S, ct U';III'Ŕ,
,
it npmllU', II BO R'�K
H B-kKWR"h, ,IMHHh.
"'4I1C'1'1I ľp'kXIÍ

HdUld,

OBh\'1'�lií

Tpóiíu,f

HdLlM,

nMuí"SH

K "dA� KO

1l0c-k'1'H

""UHE '1'BOEr\\! PdAH.

Vo imja Otcá i Sýna i Svja
Sláva tebí, Bóže náš, sláva

OY'Il<IfWU'l'f"I�
, A�Wf .íC'1'HHbl,
ih.u Ri3A'k C';'il, li RCh\ I1cnOi\tI�h\H,
COKpÓBUlJ.If H"dľHX'h
ft iKlí311H nOAd'l'fAIO, npiuA,í ct
R C fAHCAI B'l\. II bi, 11
"'411C'1'H ti bi m RC�Ki'h\ CKREpUbl,
A cnddi, S"diKf, ASWH
tldLUd.

IJpfCBh\'ľdh\

(100 dn. otpust.)

tebí.

l�dP'Q IIf cic HI\IIi

,

Sláva Isúsu Christúl - Sláva
vo viki.

táho Dúcha, amiň.

G"dRd 'rfwk, RÓi!{f tI dLU ..... , CAdRd 'ľicrk.

•

Modlitby.

Molitvy..

f,

nebélllnyj

UtíšiteIu,

istiny, íže vezdí syj,

i

vsja ispolňájaj, sokróvišče bla
hích i žizní podátelu, priidi i
vselísja v

ny i očisti ny ot

vsjákija skvérny, i spasi, Bláže,
dúši náša.

Svjatýj Bóže, svjatýj
svjatýj
nás.

bezsmértnyj

kripkij,
pomiluj

(3 raz.)

Sláva Otcú, i Sýnu, i svja
tómu Dúchu, i nýňí, í prísno,
i vo viki vikóv, amiň.

IMC ..... ,

npoc'l'lí

Acu,'k"H

Cariú
Duše

rÓcnOAH

Cf33dK\\lUih\

Uf"IOIJ.lH

tI.illJd,

ľócnoA'I no""í"SH. (3 P4111o..)
C/\dRd O'l'u,�, �, C,;,,,S, f, CBh\'l'Ó"'S .:\SXt\, fI u';lwk,
,
ft npHClHI', "" l{O R'�KH R,kKWR..... , aMHHb.

Pre.vjalája Trójce
nas,

Hóspodí

očisti

pomíluj
hrichí

náša, Vladýk0 prostí bezzakó
nija náš., Svjatýj posití i iscilí
némošči náša, ímene

tvojehó

rádi.
Hóspodi pomíluj.

(3 raz.)

Sláva Otcú, i Sýnu, i svja
tómu Dúchu, i nýňí, i prisno,
i vo víki vikóv, amíň.

Sláva Ježišu Kristovi!
Sláva na veky. (Pochválený
bud Ježiš Kristus. - Na veky.
Amen.) (100 dni odpustkov.)

V mene Otca i Syna i
Ducha Svätého, Amen.
Sláva Tebe,
sláva Tebe.

Bože

náš,

KráIu nebeský, Uteši
teľu, Duchu pravdy, ktorý
všade si prítomný i všetko
naplňuješ, Poklad čnostných
i Darca života. príd a usídli
sa v nás, očisti nás od kaž
dej škvrny, i spas, ó, Do
brotivý, duše naše.
Svätý Bože, svätý silný,
svätý nesmrteľný, zmiluj sa
nad nami. (3 razy.)
Sláva Otcu i Synu i Duchu
Svätému, i teraz i vždycky
í na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmi
Juj sa nad namij Pane, očisti
hriechy naše, Knieža, od
pust neprávosti naše i Svätý,
navštív a zaceľ nemoci naše,
skrze meno Tvoje.
Pane, zmiluj sa! (3 razy.)
Sláva Otcu i Synu í Duchu
Svätému, i teraz í vždycky
í na veky vekov. Amen.

..
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O'l'4f HdW'b, Hmf eCH

"M� 'l'ROf,

Ad npi,íAf'l''b

tM

HfGfC'�X'h, Ad CR�'l".frrc�

lI,Jpc'l'Rif 'l'Roi, Ad GSAf'ľ'b.
RÓ"� 'ľROÁ, ílíK\U Hd tHGfCH ft Hd 3MI"H. X"�G'b. HdW'b.
H"dh"tf lUH MmA" Hdl\l'b. AHic", ft ÔC'ľdRH HdM'b. AÓAľH

HdlUd,

tdKOmf

HdWU"I'b., fI IIf

ft

M�'

KREAH

HdC'h lU ASKdRdľo.

",C'ľdR"ÁMI'b.

..\oAmtnIKÚ1AI'b.

tldC'b. RO ÄCKSlIJiHif, HO ,hCdRH

da priídet cárstvie tvojé,

da

búdet vóla tvojá, jáko na ne
besi i na zemlí. ChIib náš na
súščnyj

dážď

nám

dnés,

i

ostávi nám dólhi náša, jákože
i

my

ostavlájem

dolžnikóm

šénije, no izbávi nás

RoropóAUlI,f A'�RO, PdASH� GAdroAd'ľHd� dldpíf,
'l'OGótO, GAdPOCAORiHHd 'ľ'-'I R'b. mfHdX'b. f,

rócnOA" C'b.

nAOA'b.

naš, íže je8i na nebe

nášim, i ne vvedi nás vo i.ku

t rtrKO 'PRoi fC'ľb lI,c:ÍpC'ľRO ,i CHAd ft CAdRd:
O'ľl�d fI G';IIM fI CR�'l'dľO ASXd, H';IH'R ft nptfCHw, f.
RO R'�KU R'kKWln, 41\1I1H".

GAdrOCAORfH'b.

Ótče

sich, da svjatítsja imja tvojé,

4piRd 'ľROfP""

ílíKW POA'Md eCH

XpiC'ľd CntÍCd, H3GdRH'ľfA� ASWc:ÍM'b. HdUIHAI'b..
t lIpi'HA,hf, nOKAOHHAIC� II;dpiRH HdWfMS EórS.
t lIpiuAH'ľf, nOKAOHHMC� Xpi'c'ľS, J\dpi,m HdlllfMS

t Jáko tvojé jesf cárstvo i
síla i sláva: Otcá i Sýna i Svja
táho Dúcha, nýňi i prísno i vo
viki vikóv, amiň.
Bohoródice Ďivo,

ľócnoAlS fucSc8 Xpic'ľS, II;dpiRH ft RórS HdIUMI8.

rádujsja

bláhodatnaja Marije, Hóspoď s
tobóju,

blahoslovénna

ženách

i

blahoslovén

ty

v

plod

čréva tvojehó, jáko rodilá jesi
Christá

Spása, Izbávitela du

šám nášim.

EórS.

t llpiuAH'ľf, nOKAOH,'íMC� f, npHndAiM'b. CdMOMS

ot lu

kávaho.

t Priídíte, poklonímsja Ca
révi nášemu Bóhu.
t Príídíte, poklonimsja Chri
stú, Carévi nášemu Bóhu.
t Priidíte, poklonimsja i pri
padém samomú Hóspodu Isúsu
Christú, Cárevi i Bóhu nášemu.

1. g'�p8,() R'b. eAHHdľO Eórd O'ľll,d RCfAfpm"'ľfAAI,
'ľROPlI,d HiGd rt 3MIAli, R,fAHM'-'IX'b. mf RC'�\b.
ff Hf�

RHAHM '-'1X'"b..

2. Jf R'b. SA"HdrO ľócnoAd IHCSCd Xpi'C'ľd, G';'Hd
eAHtf0PÓAHdPO,
Hmf W O'ľll,d pOmAftmdrO

Rómi�

npimAf RC'�\b. R'�K'b.. GR�'ľd ro CR�'ľd, NÓľd
HC'ľHHHd,

1. Víruju

v jedinaho Bóha

Otcá vsederžitela, Tvorcá néba
i

zemU, vidimych že vsich i

nevídimych.
2.

I

v

jedinaho

Hóspoda

Isúsa Christá, Sýna B6žija je
dinoródnaho, íže ot Otcá rož
dénnaho

préžde

vsich

vik.

Otče nas, ktorý si na
nebesiach, posvä! sa meno
Tvoje, príď kráľovstvo Tvo
je, buď vôľa Tvoja ako
v nebi tak i na zemi, chlieb
náš každodenný daj nám
dnes, a odpus! nám naše
viny, ako i my odpúštame
svojim vinníkom, a neuvoď
nás do pokušenia, ale zbav
nás od zlého.
Lebo Tvoje je kráľovstvo
moc i sláva: Otca i Syna
Ducha Svätého, i teraz
i vždycky i na veky vekov.
Amen.

Bohorodica Panna, raduj
sa, milosti plná Mária, Pán
s tebou, blahoslavená si
medzi ženami i blahosla
vený je plod života tvojho,
lebo porodila si Krista Spa
siteľa, Vykupiteľa duší na
šich.
Podte, pokloňme sa Krá
ľovi, nášmu Bohu.
Podte, pokloňme sa Kris
tu, Kráľovi, nášmu Bohu.
Poďte, pokloňme sa a
padnime k nohám samému
Pánu Ježišu Kristovi, Krá
rovi i Bohu nášmu.

1. Verím v jediného Bo
ha, Otca všemohúceho, Stvo
riteľa neba i zeme, všetkého
viditeľného i neviditeľného.
2. I v jediného Pána Je
žiša Krista, Syna Božieho,
jednorodeného, od
Otca
splodeného pred všetkými
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10
ro BÓľ4 HC'ľHHtf4, pomAÉtftf4, tff cO'ľRopitfH4, 6AlitfodlJ.lHt\
O'ľLJ,�� H.ilme Re.9\ R';IWt\.

sotvorénna, jedínosúščna Otcú,
ímže vsja býša.

3. H4C'h. PdAH 4fAoR-ifWh., H tfdWfľO PdAIi cn4ci�
"iM CWÉAW4ľO C'h. IHRÉe'h., ft RonAo'ľHRW4ľOC.9\ m ,..;{,S�4
G:R�'1'(\ H M4píll ,iI,'�Rb.l, H R04fAOR-if4WdC.9\.

4. P4Cn�'1'4ľo

iKE

34

tfb.l

npH

IIOII'l'íHC'ľ'''AI'h.

nlSlo O'ľLJ,J.

co ClldROIO CSAH'ľH mH"

R';I.ilrb. ft .ilip'ľR hl"I'h. , eľómf LJ,JpC'ľRito tfE HSAE'r'h. KOtfLJ,d.

4-'41'0, Hmf

ro

Orl'LJ,.:Í

O'ľL�É.ilrb. H GbltlMI'h.

H

G�ltl4

r óCIloA4 mHRO'I'ROPlo'"
HCxoA�lpdľO,

HitU

co

CIlOKlldt'�M'" H COClldRHAld, ľlld"

rÓlldRIUdro npO,)Ól\H.
lf

1.I;ipI\OR1.\.

10. HcnoR'kAak)

éA.íHO

dnÓC'ľOllcKSto

K(lfLJjfJlÍE KO

ÔCTdR"iHif

5. I voskrésšaho v trétij deň
po pisánijem.

6. I vozšédšaho na nebesá
i sidáščaho odesnúju Otcá.
7. I páki

hrjadúščaho

slávoju sudíti živým i

so

mért

vym, jehóže cárstviju ne búdet
koncá.

8. I v Dúcha Svjatáho, Hó
spoda životvorjáščaho,

íže ot

Otcá i Sýna ischodáščaho, iže
so

Otcém i Sýnom spoklaňá

jema i soslávima, hlahólavšaho

CKÓPRfXK,

10. Ispovíduju jedino kreščé
nije vo ostavlénije hríchóv.

12. I žízní búduščaho vika.
Amíň.

n,\V; 'I'KO� MHI\OC'I'b. rJjlHs'kl'tÍfMK Jio"OjlQAHlI,f A -kKo,

njlf3jlH KK

9. V jedinu svjatúju, sobór
nuju i apóstolskuju Cérkov.

vych.

12. II mH3t1H HSA�lpdro R-ifKd. fL"Htll.\.

IU

4. Raspjátaho že za ny pri
Pontíjsfim Piláli, i stradávša

11. Čáju voskresénija mért

11. (:ltíto ROCKpfCftfl.9\ MÉp'l'Rb.IX'h..

Mo",i'ľKK HtÍlJIHX K

Ďivy, i voče

proróki.

9. g'h. eAHtf� CR.9\'ľSIO, COHÓptf�to

rp'RxÚJR'h..

Maril

i pohrebénna.

6. II R031UÉAlU4ľO tf4 HfHfcd fi c·kA�41t\ľO ÔAE"

8. H R'h. ,iI,Sx4 G:R.9\'ľdI'O,

bés, i voplotivšahosja ot Dúcha
lovičšasja.

5. H ROCI�pÉCI1J4ľO H'h. 'ľpÉ'ľitl AHlb. no fIIicduifM'h..

ľ ().9\ASLI-'4ro

3. Nas rádi čelovík, i nášeho
rádi spaséníja sšédšaho s ne
Svjáta i

JI'".1T'k, fi e 'ľp4AdRW4 fi nOľpu�Étftf4.

7. II ndKH

Svíta ot svitaJ Bóha istinna ot
ístinna, roždénna. ne

Bóha

""

iV

!>"'-AK

Pod tvoju mílosf
jem Bohorodice

príbihá

Ďivo, molitv

nášich ne prézrí v skórbech,

vekmi. V svetlo zo svetla,
v Boha pravého z Boha
pravého, zrodeného, nestvo
reného,
jednopodstatného
s Otcom, skrze ktorého
všetko je učinené.

3. Ktorý pre nás ľudí a
pre naše spasenie sostúpi1
s neba, stelesnil sa z Ducha
Svätého i Márie Panny, i
stal sa človekom.
4. Bol ukrižovaný
pre
nás za Pontského Piláta,
trpel i pochovaný bol.

5. V tretí deň vstal zmŕt
vych podľa písma.
6. Vstúpil na nebesia
sedí na pravici Otca.

i

7. I opäf príde so slávou
súdif živých i mŕtvych a jeho
kráľovstvu nebude konca.
8. I v Ducha Svätého,
Pána života tvorcu, z Otca
i Syna pochádzajúceho, kto
rému s Otcom i Synom spo
ločne poklona i sláva sa
vzdáva a ktorý
hovoril
skrze prorokov.
9. V jedinú svätú, vše
obecnú i apoštolskú Cirkev.
10. Vyznávam jeden krst
na odpustenie hriechov.
1 1. Verím vo vzkriesenie
zmŕtvych.
12. I v život budúceho
veku. Amen.

Pod tvoje milosrden
stvo sa utiekame, Bohoro
dička

Panna,

modlitbami

13

12
no ot bid izbávi

nas, jedína

našimi nepohrdni v zármut
koch, ale z bied vysloboa
nás, ty čistá a požehnaná.

čístaja i blahoslovénnaja.

IJplC""KIMň'I npHcllo A,ho, lioropóAH IV m "píl, ílU'rH
Xp'ic-r'd Jiórll ""U1U'O,

nplHMH "'MHT""I

Ii\ C�1II8 'rKOfi\\� lf liór8 """JfMS,

I�"U"',

A AOUICH

A" cn"CtT'" It IIpocK'k

Preslávnaja
stá Bóha

Preslávna vždy Panna,
Bohorodička Mária, Matka
Krista Boha nášho, prijmi
modlitby naše, i dones ich
Synovi tvojmu i Bohu náš
mu, aby skrze teba spasil
i osvietil duše naše.

Ďívo,

nášeho, priimi mo

litvy Dáša, i
tvojemú

TIf1'K Tl&f P"AH A�IIIH ""IJIII,

prísno

Bohoródice Marije, Máti Chri

spasét

i
i

donesí

Bóhu

ja Sýnu

nášemu,

prosvitít

tebé

da
rádi

dúši náša.

Ó C""&H,

c,cTAKH, W"�CTH

KI"""""ň'I H HfKW""""ň'I,

liÓ*f

cOI'p'kWfllíň'l

IIdlllll,

Oslábi, ostávi, otpusti Bóže

íd*f KK CI\ÓK'k li &K A'b'k, Id*f

sohrišénija náša, vóInaja i ne

KK K'kA'klliH " IUK-kA'klliH, td*f KK Qlrl\,-k H K& flM'''IW"i
,,'iH, td*f KK AIIH H

r.".

IIÓUJ,H:

KCň'I

IId,\\K

IIpOCTil,

ídKW

Ud,\\)I;

jáže v vídinii i nevídinii, jáže v
umí i v pomyšléníí, jáže

v

dní

i v nóšči: vsja nam prostí, jáko

&""ľ'l� It lUI\OK'kKM�&f1�"',
Ol(nQKdllÍf

vólnaja, jáže v slóvi i v diIí,

hlah í čelovíkolúbec.

Ô'dl�K,

npH&-k*HLlV

"AIIU G"IIIK,

!"OI\POKHTfI\" "dMK ikr" ASrK GKň'lThIH: Tpóih�f CKň'lTJň'I,
liÓ*f H"WK, C""Kd 'I'f&i.,

UpováDlje Dam Otéc, prí
bížíšče

náše

Syn,

pokrovitel

nam jést Duch Svjatýj: Trójce
Svjatája, Bóže naš, sláva tebí.
Bóže, mílostiv budi mňi hrí
šnomu.

Nádej naša Otec, úto
čište naše Syn, ochranca
náš je Duch Svätý: Svätá
Trojica, Bože náš, sláva
Tebe!
Bože, milostivý hua mne
hriešnemu I

hríchí mojá, i

Bože, očisti hriechy moje,
i zmiluj sa nado mnou!

Bez číslá sohríších, Hóspodi,

Bezmíerne som zhrešil,
Pane, rozhreš ma I

Bóže,

očisti

pomíluj mia.
prostí mia.

t

Uvolni, prepáč, odpusti,
Bože, hriechy naše, úmy
selné i neúmyselné, učinené
slovom i skutkom, vedome
i nevedome, umom i po
myslením, vo dne i v noci:
všetky nám odpusť, pretože
si dobrotivý a miluješ ľudí.

t

14
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i
1. .c.�3"'�&HWH

ľ�cn�A"

U.fMK TKOHMK, KCflO

AlSwf�

IiO"d TK�WO Kc·kl\\·h. C'fIlA
KCf� Mh.lCI\i� TKOE�

'l'KOUO,

2. K031\�IiHU'H

l.

&I\H)KII;;....·�

"'KN"O,

Cdl\\K CfI';�.

I<I"\.'

vsim serdcem !voim,
šeju tvojeju, vseju my

vseju

t \ojeju

í

vseju

síloju

tvojeju.

2. Vo*lubiší bIizňaho

�

tvo

jeho, jak � sam sebe.

nh\T� pot-·m,
':OTOp!.l

HI01'AI'kHHO "O"pl&H�
'''·0''''''

1. ':1'1'0 fCT" 'AH�'Y.

R'kpHTli

H .3f14TH

kolory

lll�ORi:��,

'l'piEXK OC�lidXK Cfli-k

KK

II"KHI\.IX&: IiN'Z. OTfU.&, JiOI'K e.... H&,lior& /l;dXz. CKiI'ITh.lH.

2.

':1.1'0

Ji�rz.
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3. l{'"o

Deot

jaf riči,

iODO

1. Čto jest jedin Boh v triech
osobach
Otec,

sebí

Boh

ravnych:

Syn,

Boh

Boh
Duch

Svjatyj.

2. Čto Boh jesf pravednyj
sudija, kotoryj dobrym carstvo
nebesnoje darujet, a zlych pe
klom vičny,m karajet.

el\ll/&

1i�)KiH

CTd.I\CiI'I

qEMK'kKOI"''',

dlikl

IidCr. �'l':& 1I�,'HIiEi\H K-kqHh.liI'I OTKISI'HI\&.

3. Čto Syn Božij

�talsja

če

lovikom, aby nas ot pohibe1i
víčnyja otkupíl.

4. qT\.'I AlSuJd Ilfi\OK-ktuc""iI'I fC·I'b. &f3CI\\fp'rIU.

4.

Čto

duša čelovičeskaja

jest bezsmertna.

5,

tto

blahodat

Božija

k

spaseniju jesť potrebna.

l. fi31.\ fCMK

J'�CIIOAb. Ii�r&

TKOH,

rl,d IU KS),tl'l'l!.

'I'fli-k 1i\.'l3H HI/iH Kil OM '" MfHf.

Desjaf zapovidi Božu.
1. Az jesm Hospod Boh lToj,
da ne budut tebi bozi inií kro
mi mene.

2. Hf
A"IUMHO.

nílH3h.1KdH

.'I\\iI'I

ľOClloAd

Ii�rd

TKOll'O

11.1

1. Milovať budeš Pána,
Boha Tvojho, z celého srdca
svojho, z celej duše svojej,
z celej mysli svojej a zo
všetkej sily svojej.
2. Milovať budeš bližného
svojho, ako seba samého.
Pät článkov,

potrebno virill

zaati čelov ku, étoby apasea byl.

rlldefUz' CbM.....

Ji�"K

Hlavné prikázanie.

IUbíŠi Hospoda Boha

t vojeh
sHju

H KCf� CHI\�� ·I'K�'�.

�

H avnaja zapovid'.

2. Ne prizyvaj imja Hospoda
Boha tvojeho na daremno.

ktoré bezpodmieuellae musi verI(
i pozaa' človek, aby bol .paseaý.

1. Že je jeden Boh v troch
osobách,
sebe
rovných:
Boh Otec, Boh Syn, Boh
Duch Svätý,
2. Že Boh je spravodlivý
sudca, ktorý dobrým krá
ľovstvo
nebeské
daruje,
zlých však peklom večným
tresce.
3. Že Syn Boží stal sa
človekom, aby nás od več
ného zatratenia vykúpil.
4. Že
duša ľudská je
nesmrteľná,
5. Že milosf Božia k spa
seniu je potrebná.

Desatoro Božích
prikázaní.
1. Ja som Pán, Boh Tvoj j
nebudeš mať iných bohov
okrem mňa, aby si sa im
klaňal.

2. Nevezmeš mena Bo
žieho nadarmo.
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3. lldMHtTdH, dliblC" AfH" H'A'kI\"lIb1H CKHt')'H,\,..

I

4. qTH OTlJ,d TRO'I'O H MdT.p" TROIO, Ad 1i/\dl'O '!iu
liSA""''' H AOI\I'OI\'kTEH" SSAflJl" 11.1 SEM/\H.

3. Pamjataj, abys deň nedij.
nyj svjatil.

4. Čti otca tvojeho i mater
tvoju, da blaho ti budet í dolho
liten budeš na zemU.

5. Hf SliiH.
6. Hf �S�OI\OiK".
7. Bf SKpdAH.
8. B f SSA" cR'kAKOM·h. 4>dl\hUIHKbI/\\:& nilOTHSl'. 1i.\HiK-

5. Nezabiješ.

6. Ne čužolož.

6. Nezosmilniš.

7. Ne ukradi.

7. Nepokradneš.

8. Ne bud svidkom fa1šivým
protiv bIižňaho tvojeho.

9. Ne póžadaj ženy bližňaho

&I\H�H�"'O ''''KOII''''.

tvojeho.

10. lh nO�dAdH HH �dAHOH RHu..H SI\H�H�"O

I
1. A.'H CKII\''''O'IHiH CK"""..,I'H.

10.

Ne

požadaj

ni

žadnoj

vešči bližňaho tvojeho.

2. V nedilu i svjato službu

2. V nedeľu a v priká
zaný sviatok svätú omšu
(liturgiu) nábožne slyšaf.
3. Prikázané
chovávať.

3. Prikazany posty postiti.

paschi

ispovidatisja

i

pričaščatisja.

5. V postach ne svadbovati.

t)rtPd, HdAfiKAd
K-kpSIO

u

H

I\IO�OGh..

TRt o liO�E MOH, HIiO Th! K'k�lIdRt llildKAd

H HEKOHf�HdHt I\\SAPOCT" fCH!

10. A nepožiadaš ani
majetku bližného svojho,
ani ničoho, čo jeho je.

1.
Prikázané
svätiť.

okolo

5. K,. nOCTdX,. Hf CR d AhSOKdTH.

9. Nepožiadaš manželku
bližného svojho.

1. Dni svjatočnii svjatiti.

4. Každaho roku cho( lem
Ad1'HC'" H I1pH�dlu..dTHC"'.

8. Nepreriekneš krivého
svedectv� proti bližnému
svojmu.

Pätoro cirkevných
prikázaní.

Pjaf
zapovidi cerkovny.

Božiju sluchati.

3. IIilHKdSdHbI 110C''''h! nOC',..HTH.

4. Cti otca svojho i matku
svoju, aby si šťastný bol
i dlho žíl na zemi.

5. Né ubij.

"HtNI TROf,..O.

9. Hf nOiKdAdH �fII'"

3. Spomní, aby si deň
sviatočný svätil.

Vira, nadežda

i lubov.

Viruju v Ťa o Bože moj, ibo
Ty vičnaja pravda i nekoneč.
naja mudros( jesi I

sviatky

pôsty za

4. Každoročne 'sa vyspo
veda! a aspoň v čase veľ
konočnom prevelebnú Svia
tosť Oltárnu (Eucharistiu)
prijat
5. V zakázanom čase
svadobné veselie a tanečné
zábavy nekonať.
Viera, nádej a láska.

Verím, v Teba, ó, Bože
môj, lebo Ty si večná pravda
.
i nekonečná múdrosf.
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UIIA "'�C� Kt. 1\\HI\�Cfp),iH TKCliI\\.K,

.:-

liNKf

,\\�H,

H60

Tkl &f3KOHf�H� K"'pHhJH H I\\HMCfPAHhJH fCH!
d�&I\� T� AO&POTI\HKI\IH

Nadijusja v miloserdii Tvo
jem, o Bože moj. ibo Ty bez

ľocnOAH Jiomf .\\OH,

H&O

T ... &f3KOtlf�"II� AO&110'1'1I fCH!

konečno virnyj i miloserdnyj
jesil

nečnaja dobrota jesi I

Milujem Ťa, dobrotivý
Pane Bože mOJ. lebo Ty si
nekonečná dobrota!

Molitva pred jadenijem.

Modlitba pred jedením.

Hospodi Isuse Christe Bože

Pane Ježišu Kriste, Bože
náš, požehnaj nám tento
pokrm i nápoj skrze prí
mluvu prečistej Matky Tvo
jej i všetkých svätých Tvo
jich, lebo požehnaný si na
veky. Amen.

I.ublu Ťa dobrotívyj

Hos

podi Bože moj. ibo Ty bezko

MMHTBd npfA� UlAEHiEMZ.
ľocnoAH

IHcScf

IId/\'.& IdC'l'if H rni1�if
.\\d'l'fpe

H

KC"'X:&

XPHCTf
cif,

Jiomf

I\\\'I\WI'KII,\\H

CK�T"'X&

TKOHXr.,

1111111&,

1i 1 \1I, , �CI \OKH

nIHlIHC1· ... �
taKO

TKOf�

&I\M'OCIIOKmr.

fCU KO K'RKH. ffMHllh.

naš, blahoslovi nam jastije i
pitije siie, molitvami prečis
tyja Tvojeja

3E1\\HhJXK

TKOHXr.

&""1'&,

IdKO

HdCI\I

IU I\HUJH HdC&

II IU&fCHM'O TKOf"" l�lIjlC'I'Ki�, tiO MKO nocpfAH or�mHK\'K.K
'ľKOHXK npHUJfI\K fCH, GndCf, MHPK AtI� HI\\K,

npiHAH

H

vsich
blaho

Blahodarim Ťa Christe Bože
naš, jako nasytil jesi nas zem
nych Tvoich blah, ne líši nas
i nebesnaho Tvojeho carstvija,
no

jako

posredi

učenikov

Tvoich prišel jesi, Spase, mir
daja im, priidi i k nam, i spasi

KK IIdl\\K, H CntlCH IIdCX, ff I\\H lit.,

nas. Amiň.

Molitva
pred ispovidiju.

MMH'ľBd IJpEA� HcnOR1;Ai�.
[ff I'P"'UJH"'.I llfl\OK'kKK HCIIOK'kAtlIQC� ľ�CINAll liol'll
I�CfAfllmHTf I\�, KO TpOH�'" CK�T'kH fAHHO,\\ll,

A "'K'"

i

Molitva po jadenii.

MOt\HTGd no UlAfH'iH.
'rHI\& fCH IIdCr.

Matere

svjatych Tvoich, jako

sloven jesí vo viki. Amíň.

lli\tlI'OAdjlH,\\r. T� XpHCTf Jiomf HdUJ K,

JlllfllHc'roll

,lldpiH, "\dTfPH 1i0mfH, H KC"',\\K CK�T"'I\\&, H Tfli-li

OT'1f 1\\01' AllXOKllhJli o KC-liX& rp-k x"x& ,\\OHXX.

Ja

hrišnyj

dajusja

čelovik

Hospodu

ispovi

Bohu

Vse

deržitelu, vo Trojci svjatij je
dinomu, Prečistoj Ďivi Marii.
materi Božej, i vsim svjatym,
i tebi otče moj

3"
f\C'I\\I\I�

no

HCnOG'kAH.

ci� KCm, H StI Aplll'im
l'p-liXH

CK..."OI\''''''',

duchovnyj o

I\\�;\\ mtll\ti� CfPAf'lHO,

Molitva po ispovidi.
IU CK-li

Za sija vsja, i za druhija svi

'lTO m AOIiPOTIIH-

domyja, i ne svidomyja hrichi

H

Modlitba po jedení.
Ďakujeme Tebe, Kriste,
Bože náš, a ako nasýtil si
nás :!emskými Tvojimi dar
mi, tak nezbav nás i ne
beského kráľovstva Tvojho,
ale ako do stredu učeníkov
Tvojich prišiel si, Spasiteľu,
pokoj dajúc im, príď i medzi
nás a spas nás. Amen.

Modlitba
pred spovedou.

vsich hrichach moích.

MOI\HTKd

Dúfam v milosrdenstvo
Tvoje, ó, Bože môj, lebo
Ty si nekonečne verný a
milosrdný,

Ja hriešný človek spo
vedám sa Pánu Bohu Vše
mohúcemu, vo Svätej Tro
jici jedinému, Prečistej Pan
ne Márii, Matke Božej, i
všetkým svätým, i tebe,
otče môj duchovný, zo všet
kých hriechov mojich,

Modlitba po spovedi.
Za všetky tieto, i za iné,
vedomé i nevedomé hriechy
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KdI'O 1i0!'d MNI'O O&jld3HI\.K H njlOI'H-kUI\7. Hd Cf&f: Kd�Cň\

m oja žaluju serdečno,

mJI\OCTHO H o&imJ.J� C.K nOMow.i�

dobrotHvaho

liomif�

mHKO'I'7.

,"OH

nOI\-knIlJJTH. HJ cif mf CMHjlfHHO njlOIlJS, OT'IE MOH A�XOK
IU,IH, CnJCHTfI\b. IIS� nOKSTt< H jlJ3jl-kWfHif.

čto ja

Boha

mojeho

obrazil i prohňival

na sebe:

kajusja žalostno i

obiščaju s

pomoščiju Božijeju

život moj

poIipšati. Na sije že smirenno
prošu,

otče

moj

spasitelnuju

duchovnyj,

pokutu

i

razri

šenije,

dilO/\HTGd

npeA�

Molitva
pred pričastijem.

npH'fdCTifM�.

Modlitba
pred prijímaním.

&-kjlti� ľocnOAH H HcnoK-kA��, ľdKO T", SCH KOHCTHllllti

Viruju Hospodi i ispoviduju,

XjIHCTOC.K, G'b.HI.K liOl'd mii KdI'O, fljlHllJfA"'H K.K MIjl.K I'p-kllJ

jako Ty jesi voistinnu Christos,

""'ň\ cndC'I'H, 01'7. HHXK mf IHjlK"'H fCM.K dS'h .

Syn Boha živaho, prišedyj
mir

hrišnyja spasti,

ot

v

nich

že pervyj jesm az,

KflUpH

TKOfň\

l'dCTHHKd .,,'"
nOK-kMK, HH

'l'd�IHhlň\

njliH:"H,
1\O&3Mliň\

.U

AHfCh ,

&0

Tf&'k

t

G'b.lHf 1i0miH,

Kpdl'OMK
AdMK,

TKOHMK

"'KO

njlH-

TJHHti

I�AJ, HO laKO

jldS&OHHHKK HcnoK-kAJ�Cň\ Tf&-k:

Večeri tvojeja tajny ja dnes,
Syne

Božij,

pričastnika

priimi, ne bo

vrahom

mja

Tvoim

tajnu povim, ni lobzanija Tebi
dam,

jako Juda, no jako raz

bojnik ispovidajusja Tebi:

TI O,"ň\Im ,"'" .ľocnOAH, fl'Ad njliHAfllJH Kl!. IJ,JjlCTKiH

JIOMň\HH Mň\ KI\JAhlKO, fi'Ad l'jliHAHUH K.K I",PCTKiH

DOMň\HH .\\ň\ G'Kň\'rb.IH,

fl'Ad niHAflUH KK lI,djlCTKiH

Hf

KK

ctiAK

CKň\T"'XK

HI\H

TKOHXK

KK

octimAmif

TdHHK,

&ISAITK MH-k

ľocnoAH,

HO

KK

HCl�-kI\fHif AISUIH H 'r-kM.

fCTh

HCTHHHOf

Da ne v sud ili v osuždenije
budet mňi pričastije svjatych
tvoich

Tain,

Hospodi,

no

v

iscilenije duši í fila.

K-kplS� ľocnoAH H HcnoK-kAI:i�, "'KO ch, Emf njlifMI\�,
KOHC1'HHIS

Pomjani mja Svjatyj, jehda
priideši v carstvii Tvojem.

TKNMK.

n jlH'IJC'I'if

Pomjani mja Vll!.dyko, jehda
priideši v carstvii Tvojem.

TKN,"K.

AJ

Pomjani mja Hospodi, jehda
priideši v carstvii Tvojem.

TKNMK.

CdMN

njlf'lHCTOf

T-kI\O

TKOf,

Viruju Hospodi i ispoviduju,
jako sije, ježe prijemIu,
istinnu

jesf

svoje srdečne ľutujem, lebo
som dobrotivého Boha môj
ho obrazil i rozhneval na
seba: kajám sa žiaľne i sľu
bujem s pomocou Božou
život svoj polepšiť. Preto
pokorne prosím, otče môj
dochovný, spasiteľnú po
kutu i rozhrešenie.

vo

istinnoje samoje

Verím, Pane, i vyznávam,
že Ty si vskutku Kristus,
syn Boha živého, ktorý si
prišiel spasiť na svet hrieš
nych, z ktorých prvý som ja.
Večere Tvojej tajomnej
ma dnes, Synu Boží, za
účastníka prijmi, lebo ne
vyjavím nepriateľom Tvojim
tajomstvá, ani bozky Ti
nedám ako Judáš, ale ako
lotor vyznávam sa Tebe:
Rozpomeň sa na mňa,
Pane, keď prídeš v kráľov
stve Tvojom.
Rozpomeň sa na mňa,
Knieža, keď pddeš v krá
ľovstve Tvojom.
Rozpomeň sa na mňa,
Svätý, keď prídeš v krá
ľovstve Tvojom,
Aby nie na súd alebo
odsúdenie bolo mi prijatie
svätých Tvojich sviatostí,
Pane, ale na vyliečenie duše
i tela.
Vedm, Pane, i vyznávam,
že toto, čo prijímam, na
ozaj je skutočné pravé pre-
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H HCTHHH4H1

C41\\4H1

1\\01\1OCHI, c:rr�AOGH

)/{HK�TK"llHlW.dHl

,\\HI

A"CT�iíH�

Kp�K" TK�HI, '4I)/{f,

npiHlTH

KK OCTdKl\fHÍf

Kc-kXl'I "p-kXOKl'I I\\OHXl'I H K'h. )/{H:JH .. &-k'l1l81O. tTl\\HH".

preéistoje Ťilo Tvoje i istinnaja
samaja

životvorjaščaja

Krov

Tvoja, jaže, moIusja, spodobi
mja dostojno prijati v ostav
lenije vsich

hrichov moich í

v žizň vičnuju, Amiň,

Anhel Hospodeň.
tTHI'fI\K ľOCl/OAEIIK R/\dN&-kC'n'/\K

i\\4IliH

Anhel Hospodeň blahovistil

H 34'14TK

O'l'K Al3Xd CKHlT.,,·O: li"'·I.'I'O..\HIV A1.KO IMA8HCIi\ ...

Marii í začat ot Ducha Svja
taho: Bohorodice Ďivo raduj
sja ,,.

ef p41i<l 1'oC"OAIlIi\, 1i8AH I\\U-k "" /'MI'\M8 TKOf.\\8:

Se raba Hospodňa, budí mňi
po

Iio/'OPOAH'�f A-kKO jl4A8ih�", ...

hlaholu

Tvojemu :

Boho

rodice Ďivo radujsja ...

H GI\OKO nl\�"'" &I\IC','"

H

KCfI\HCIi\

KK

II"':

6"1'0-

I Slovo Plof bysf i vselisja
v ny: Bohohorodice Ďivo ra

jlOAH'V A-kKO pd,\8iíCIi\ ...

d'ujsja...

iUI.MHCHI
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".ICK "llflUICTdHl

lio"OPOAHIJ,f: 'dKO AII

Molisja

za

nas

prečistaja

Bohorodice: jako da udostoim

orAOCTNII\\CHI oli-ku�d"i.t XjlHCTOK"'p�,

sja obiščanij Christovych.
Hospodu

pomolimsja :

A4 tI\"311dKIJU

1i / \4/' 0 A4·'· ...

'1'KOIO IIH3110CI\H K'" 0",\\1\1 IltUUH,

Hospodi blahodaf Tvoju niz

GI\IHd

posli v umy naši, da poznavše

&""I·I."�-ktl�Ellifl\\K

TKN/'O, 11'0 CTIMCTilO

H

d1"'fI\4

cI\\fp'rilO

KOIlI\OUJ,mif

nfIHKfAfl\\CHI

KK CI\4K8

KOCK I Hc ur i li\ , 7''''"\\:6. C41\\"'"\\>!. l'ocnoAfl\\l'I tl4UIIIl\\Y. IHc8COI\\&

XllHCTOt\\K. ilA\HII....

(OTn�CT1.. 10 pO�Hhlil. XI. Ilill. 1933.)

blahoviščenijem anhela voplo
ščenije

Syna

Tvojeho,

jeho

strastiju i smertiju perevedem
sja v siavu voskresenija, tym
samym Hospodem našim lsu
som Christom. Amiň.

IIäflcK'ilt

ntMH�.

I'A-k IIfT"d CKIi\TJ 1\\0 I'H 1\4 ,
T41\\K 3&8'1 H'/'K I\\O/\HTK" I\\H/Id
HSK 8C"'K TI\ICli\llK H 7'I\ICHI'IfH,
ľHI\\HZ p4SI\H'IH"'XK POAOKK I\IOAui:
1i0)/{f! Xp/IH'" CKHlTd/'O OT 1.1," ,
X"HCTOK,I "4.\\'kc·rHHRd.

(Otpu.!

IO

Anjel Pána.
Anjel Pána zvestoval Pan
ne Márií a ona počala z
Ducha Svätého.
Bohorodica Panna ...
Ajhľa, dievka Pána, staň
sa mi podľa slova tvojh o.
Bohorodica Panna ...
A Slovo telom sa stalo
a prebývalo medzi nami.
Bohorodica Panna ...
Oroduj za nás prečistá
Bohorodička, aby sme sa
stali hodní prisľúbení Kri
stových.
Pomodlime sa Pánu: Pane, zmiluj sa I

Hospodi pomiluj.

ľocnOAH

čisté Telo Tvoje i skutočná
pravá
životatvorná
Krv
Tvoja i prosím, spôsob, aby
som ju dôstojne prijal na
odpustenie všetkých hrie
chov mojich i pre život
večný. Amen.

ročnyj. XI. Pi). 1933.)

Pápežská hymna.
Hdi Petra svjata mohila,
Tam zvučít molitva mila
lz usf tysjač í tysjačej,
Himn različnych rodov Iudej:
Bože Ichraň svjataho otca,
Christova namistnika.

Pane, milosť Tvoju sošli
do našich myslí, aby po
znavši zo zvestovania anjel
ského vtelenie Syna Tvojho,
skrze jeho umučenie i smrť
privedení sme boli ku sláve
vzkriesenia i skrze tohože
Pána nášho Ježiša Krista.
Amen.

Pápežská hymna.
V sedmobrežnom kruhu Rima.
kde sa Petra chrám vypína.
z tisic hrdiel sa ozýva,
pieseň nábožná, horlivá:
Živ, Bože, Otca svätého,
Námestnika Kristovho!

"
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Náuka náboženská.
Úvod.
1.

Na čo sme na svete?

Na svete sme na to, aby sme Boha poznali,
milovali, jemu slúžili a tak spasení boli, to jest,

Sláva Otcú i Sýnu i Svjatómu Dúchu, í nýňí i prísno
i vo víkí vikóv. Amiň.

aby sme do neba p!"Íšli.
* Nebo,
spasenie.

2.

iným

slovom:

večné

blahoslavenstvo,

alebo

Čo musíme robíf, aby sme Boha poznali, milovali, jemu
slúžílí a spasení boli?

Aby sme Boha

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, i teraz i vždycky
i na veky vekov. Amen.

Prvá časť.

poznali, milovali, jemu slúžili

a spasení boli,
1. musíme veriť, čo Boh zjavil;

o viere.

2. musíme robif, čo Boh prikazuje;

Aby sme mohli byl spasení, musíme veril,
čo Boh zjavil.

3. musíme používať to, čím dostaneme milosť
Božiu.
• Zjaviť znamená: povedal druhému to, čo by sám od
seba nemohol vedier.
. * Milost
Božiu dostávame zvlášte skrze sviatosti a
modlitbu. Toto sú prostriedky milosti.
* Kto veri, čo Boh zjavil, ktu robí,
čo Boh prikazuje
a použ{va prostriedky milosti. je nábožným človekom. Viera.
prlkazy, sviatosti a modlitba prinálefia k náboženstvu.
Kniha, z ktorej sa náboženstvo učíme, je: katechizmus.
(Náuka o náboženstve).

Napomenutie. Počúvaj rád a pozorne vyučovanie
náboženstva a - čo je hlavná vec - čiň podra neho I
"Jedino jest na potrebu" ("Jedno je potrebné"). hovorí
Ježiš Kristus (Isus Christos) o poznaní náboženstva a o
večnom spasení. (Luk. 10. 42.) Zemské majetky (bohatstvo,
moc, hodnosf atd.) sú pominuteľné a nemôžu nás učinil
opravdive blaženými. "Kaja bo poľza čeloviku, ašče mir
ves priobrjdčet, dušu že svoju otščetit." ( " Co osoží člove
kovi, keby i celý svet získal, ale na duši svojej škodu by
utrpel"). hovori Spasiteľ. (Mat. 16. 26.)

AJ

O

viere vôbec.

1. o prameňoch viery.
3.

Čo musíme veril, aby sme boli spaseni ?

Aby sme boli spasení, musíme veriť, čo Boh
zjavil.
• Čo Boh zjavi!, to musíme
veri! preto, lebo
všetko a hovori vždy pravdu.

4.

On

vie

Kto uči všetko to, čo Boh zjavil 7

Všetko to, čo Boh zjavil, učí Cirkev katolícka.
5.

Z čoho učí Cirkev katolícka to, čo Boh zjavil 7

Čo Boh

zjavil,

to

Cirkev

katolícka

svätého Písma a z ústneho podania.

učí zo

26
6.

27
Čo je sväté Písmo?

smele ju vyznaj pred ludmi I Chráň sa bezbožných rudí a
spisov, lebo ľahko by mohli skazil tvoju vieru I Kto s
bezbožníkmi obcuje, vieru svoju potupuje I

Sväté Písmo je sbierka svätých kníh, ktoré
sú',písané z vnuknutia Ducha Svätého .
.. Sväté Písmo, ináč Biblia, obsahuje slovo (učenie) Božie.
7.

Na kolko čiastok delíme knihy svätého Písma 7

Knihy svätého Písma delíme na dve čiastky:
na knihy Starého a Nového zákona.

3. O pravom náboženstve.
11.

8.

.. Kresfansko-katollcké náboženstvo je pravé nábo
ženstvo, lebo v ňom bez omylu nachádza sa všetko to, čo
Boh zjavil.
12.

.. Ježiš Kristus (Isus Christos) preto vedel daf rudom
pravé učenie viery a najlepšie prlkazy, lebo je Syn Božf.
13.

Že sme kresťania-katolíci, to vyznávame zvlášfe
znakom svätého križa, to jest prežehnaním sa.

Čo hovori Ježiš Kristus (Isus Christos) o tom, kto nechce
veril to, čo Boh zjavil ?

• Ked sa
prežehnávame, hovorime: "Vo imja Otcá i
Sýna i Svjafállo Dúcha, Amíň". ("V mene Otca i Syna
i Ducha Svätého. Amen.") Týmito slovami vyznávame, že
verime v Najsvätejšiu Trojicu. Znakom krlža vyjavujeme,
že prislúchame k ukrižovanému Ježišovi (Isusovi).

O tom, lkto nechce veriť

to, čo Boh zjavil,
Ježiš Kristus (Isus Cbrístos) hovorí: "A ne virujaj,
uže osužden jest. II ("Kto neveri, bude zatratený. )
"

10.

Napomenutie. Ďakuj Bohu, že si kresfanom-katollkom I
Modli sa za tých, ktorí náboženstvo katolícke nepoznajú!
Ďakuj, že si katoltkom, pravej viery milovnfkom I

Zatrateným byf znamená toľko, ako do pekla prisl.

Bez viery teda nemôžeme byf spasení;
môžeme mat len z milosti Božej.

Akým znakom vyznávame z v l á š t e, že sme kresfania
katolíci?

2. O potrebe a o vlastnostiach viery.

*

Kto dal ludom náboženstvo kresfansko-katolicke?

Náboženstvo kreslansko-katolícke dal ľudom
Ježiš Kristus (Isus Chrístos).

Napomenutie. Vo veciach viery nedrž sa svojej mienky,
ale nasleduj verne učenie Cirkvi katolíckej I Kto neveri
Cirkvi pevne, ten ľahko do bludu vbehne I

9.

ale takúto vieru

Ako musime veril všetko to, čo Boh zjavil 7

B) O vyznaní viery.

Všetko, čo Boh zjavil, musíme veriť pevt;le
a stále.

14.

.. Pevne verime, ked nepochybujeme o tom, čo Boh
zjavil. Stale verime, ked vieru svoju nikdy nezaprieme,
hotovl sme za ňu všetko, ešte i smr! podstúpif. (Takúto
vieru mali svätí mučeníci).
.. Bez výnimky všetko musíme veriť, čo Boh zjavil.
Taký kresťan, ktorý čo i len jednu vec odhodí, alebo
preinač( z toho, čo Boh zjavil, je bludár (ka cir). Ak to
robí vedome, pácha veľký hriech.
• Pravú vieru
zaprie! je toľko, ako od Boha odpadnúf.
Napomenutie.

Nikdy

sa nehanbi za svoju vieru,

zjavil, je v náboženstve

kresfansko-katolíckom .

Čo je ústne podanie?

Ústne podanie je to zjavenie, ktoré apošto
lovia slovom hlásali, ale ho nepísali.

V ktorom náboženstve je všetko to, čo Boh zjavil?

Všetko to, čo Boh

.. V knihách Starého zákona je to zjavenie, ktoré dal
Boh ľudom pred narodením Ježiša Krista (!susa Christa).
.. V knihách Nového zákona je to zjavenie, ktoré sme
prijali od Ježiša Krista (Isusa Christa) a od apoštolov.

lež

Kde je na�rátko to, čo máme verif?

Čo máme veríl, to je na krátko vo vyznaní
viery.
15.

Ako znie vyznanie viery?

Vyznanie viery znie takto:

(viď str.

9.)

.. Toto vyznanie viery nazývame Niceo-Konstanti
nopolským, lebo z časov apoštolských pochádzajúce vyznanie
viery obšírnejšie opísali na sv. konciloch (soboroch) v Nicei
i Konstantinopoli. Vyznanfm čiže symbolom viery menujeme
ho preto, lebo kresfan-katollk ním vyznáva svoju vieru.

28
16.

29
Na kolko čiastok rozdelujeme vyznanie viery?

23.

Vyznanie viery rozdeľujeme na dvanásť čiastok

Ako spravuje Boh všetko na svete?

Boh spravuje na svete všetko tak, aby naj

alebo článkov.

lepšie dosiahol to, čo chce; Boh je nekonečne
(Oslobodenie Mojžiša.)

múdry.
24.

Prvý článok.

Boh miluje len dobré, zlé však nenávidí j Boh

"Víruju v jedínaho Bóha Otcá vsederžítela, tvorcá
néba í zemlí, vídimych že vsich i nevídimych,lI

ie nekonečne svätý.
25.

17.

Bohu a jeho vlastnostiach.

26.

*

Boh obrátenému hriešnikovi láskave odpúšťa;

Boh je

Boh nás miluje nekonečne j

Boh sa nezmenf nikdy.

Boh je všade, na nebi, na zemi i na každom
Prečo nevidíme Boha v terajšom svojom živote?

terajšom

svojom

živote

nevidíme

Boha

Napomenutie. "Vsja dni, čado, Hospoda Boha našeho
pomn!, i da ne pochoščeši sohrišati i prestupati zapovidi
Jeho." ("Vo všetkých dňoch života svojho maj na mysli
Boha a chráň sa, aby si niekedy neprivolil ku hriechu."
Tobiáš 4. 5.) "My ľubim Boha, jako toj pervije vozrubil
jesf nás." ("Milujme Boha, lebo Boh prv miloval nás."
Ján I. 4. 19.)

preto, lebo nemá tela; Boh je duch.
aj Boha nevidíme,
* Hoc
ľuďom, a to: 1. skrze svet a
skrze zjavenie. Kto má rozum,
a podivuhodný poriadok sveta
21.

On sa predsa dal poznnť
múdre zariadenie sveta, 2.
nemôže si myslie!, že svet
povstal sám od seba.

Čo vie Boh?

Boh vie všetko: vie, čo bolo, čo je a čo bude,
ba i to vie, čo si myslíme,
činíme; Boh je vševediaci.
22.

2.

alebo čo v tajnosti

Boh môže učiniť všetko, čo len chce: Boh je
(Stvorenie sveta. Zázraky Ježišove-Isusa,)

O

troch božských osobách.

28.

KoIko je Bohov?

29.

KoIko je osôb v jednom Bohu?

Boh je len jeden.

(Proroctvá Ježišove-Isusa.)

Čo môže Boh učinit ?

všemohúci.

on chce a CJDI

.. Ježiš (!sus) hovorí: "Tako bo vozrubi Boh mir, jako
Syna svojeho jedinorodnaho dal jest, da vsjak virujaj v
oň, ne pohlbnet, no ima! život vfčnyj." ("Tak miloval Boh
svet, že dal Syna svojho jediného, aby každý, kto v neho
veri, nezahynul. lež mal život večný." Ján. 3. 16.)
* V Bohu sú všetky dobré
vlastnosti bez miery; preto
je Boh nekonečne dokonalý..

Kde je Boh?

V

(Ninive.)

Ako nás miluje Boh?

nám vždy len dobré; Boh je nekonečne dobrotivý.

mieste.
20.

Ako zaobchádza Boh s obráteným hriešnikom?

Boh je nekonečne milosrdný.

večný.
19.

ako

(Potopa sveta. Oslobodenie Noema.)

27.

Boh bol vždycky a bude vždycky:

tresce,

.. Boh nás úplne odmen!, alebo úplne potresce až po smrti.
* Boh netresce vždy hneď. lež často čaká dlho, aby sa
hriešnik obrátil, alebo polepšil; Boh je nekonečne sho
vievavý a trpezlivý.
(Potopa sveta.)

Kto je Boh?

Odkedy je Boh a dokedy bude?

odmeňuje a zlých

si zasluhujú; Boh je nekonečne spravodlivý.

Boh je Pán celého sveta a náš Otec nebeský.
18.

(Desa! Božich príkázaní.)

Čo činí Boh s dobrými a čo so zlými?

Boh dobrých

"Verím v jediného Boha, Otca všemohúceho,
Stvoritela neba i zeme, všetkého viditeIného i
neviditeIného, "

1. O

Čo miluje a čo nenávidí Boh?

V

jednom Bohu sú tri osoby:

Duch Svätý,

Otec, Syn a

(Pokrstenie Ježišovo-Isusa.)

30
30.

31
Čí každá z troch božských osôb je pravý Boh 1

36.

ľudí;

on nám dáva

.. Trápenie a nehody dopúš fa Boh na nás preto, aby
nás trestal a napravil. alebo aby sme si zIskaIi zásluhy
(Prikl. Jób.)
pre večnos!.

KoIko Bohov sú spolu tri božské osoby?

Tri božské osoby sú spolu len jeden Boh.
Tri božské osoby majú jednu a tú istú božskú pri
rodzenosť; preto každá z troch božských osôb je jednako
večná, vševediaca, všemohúca.

Napomenutie. Ked fa zastihne nehoda, nereptaj, lež
dôveruj v Boha I "Jehože bo ľubit Hospod. nakazujet. "
(" Koho Boh miluje, toho navštevuje," Žid. J 2, 6'.) "ť.ub
ljaščim Boha vsia pospišestvujut vo blahoje. " (" Boha milu
júcim všetko slúži k dobrému." Rim, II 28.) Kto vždy reptá
proti Bohu, nešťastný je v každú dobu!

*

32.

o

všetko dobré na tele i na duši.

Otec, Syn, i duch Duch Svätý je pravý Boh.
31.

O koho najmä stará sa Boh?

Boh sa stará najmä

Každá z troch božských osôb je pravý Boh:

Ako menujeme jedným slovom tri božské osoby?

Tri božské osoby menujeme jedným slovom:
Najsvätejšia Troika.
.. Najsvätejšiu Trojicu, to jest, že tri osoby sú v jednej
božskej prirodzenosti, nemôžeme porozumieť a pochopi! i
to je veľkým tajomstvom našej viery .
.. Sviatok Najsvätejšej Trojice je druhý deň Turfe, t. j.
Soslanie Ducha Svätého. (Sošestvije Sv. Dúcha.)

33.

V čom najmä ukázal svetu lásku svoju Boh Otec, v čom
Boh Syn a v čom Boh Duch Svätý?

4. O anjeloch.
37.

Ktoré sú najvýbornejšie stvorenia Božie?

38.

Čo sú anjeli?

Najvýbornejšie stvorenia Božie sú anjeli a ľudia.
Anjeli sú duchovia, ktorí majú rozum a slo

Lásku svoju ukázal svetu Boh Otec zv)ášte

bodnú vôľu, ale tela nemajú.

vo stvorení, Boh Syn vo vykúpení a Boh Duch

... Boh stvoril veľmi mnoho anjelov, Sväté Písmo rozo
znáva devä! chórov (sborov) anjelských, Svätý Michal je
knieža anjelov,

Svätý v posvätení sveta.
... Boha Otca menujeme Stvoriteľom, lebo nás stvoril,
Boha Syna Vykupiteľom, lebo nás vykúpil, Ducha Svätého
Posvätiteľo/ll, lebo nás posvätili avšak tri božské osoby
spoločne účmkujú.
Napomenutie. Modlievaj sa často na česf najsvätejšej
Trojice toto krásne chváloslovie: "Sláva Otcú i Sýnu i Svja
tómu Dúchu, nýňi i prísno i vo viki vikóv. Amlň." (Sláva Otcu
i Synu i Duchu Svätému, i teraz i vždycky i na veky
vekov. Amen.)

3. O stvorení a riadení sveta.
34.

39.

Aki boli anjeli, ked ich Boh stvoril?

40.

Či všetci anjeli zostali dobrí?

Keď Boh stvoril anjelov, boli všetci anjeli dobrí.
Všetci anjeli nezostali dobrí, lebo mnohí zhre
šili, a preto boli do pekla shodení ; títo sa menujú
čerti, diabli alebo zlí duchovia.
otDobrých anjelov
blahosla venstvom.

41.

Kto stvoril svet 1

Čo činí Boh i teraz so svetom?

Boh i teraz stará

sa o svet, to jest, on SV4?t

nebeským

večným

milujú, a preto nás strážia

na tele i na duši, orodujú za nás a k dobrému

... Stvori! znamená z ničoho niečo učini!.
... Boh stvoril svet 1. na svoju slávu, 2. pre dobro človeka.

35.

Boh

Akí sú k nám dobrí anjeli?

Dobrí anjeli nás

Svet stvoril Boh.

odmenil

nás napomínajú.
42,

Ako menujeme tých anjelov, ktorí nás strážia?

Tých

anjelov,

ktorí nás

strážia,

menujeme

zachováva a spravuje.

anjelmi strážcami.

.. Starostlivosť Božiu o svet nazývame prozreleľnosťou
Božou,
(Jozef Egyptský.)

... Spasiteľné a slušné je svätých anjelov strážcov ctif,
o pomoc vzýva! a ich vnuknutia nasledovaf.

32
43.

33
Akí sú k nám zlí duchovia?

49.

Zlí duchovia nás nenávidia

a

nám závidia,

Boh

preto nás na zlé navádzajú, aby sme i my prišli
do pekla.
44.

(Pokušenie Ježiša Krista-Tsusa Christa.)

1. im

Čo máme činil, ked nás zlý duch na zlé pokúša?

Napomenutie. "Trezvílesja, bodrstvujte, zane supostat
vaš diavol, jako lev ryka;a, chodit. iskí; koho pohlotiti,
jemuže protivitesja lverdi víroju." ("Buďte striezlivf a
bedli vf, lebo nepriateľ Váš, diabol, ako lev ručiaci obchádza,
hladajúc. koho by prežrel, ktorému odporujte pevnt vo
viere." Peter I. S, 8, 9.) "Protivitesja že diavolu, i bižit ot
vas." ("Odporujte diablovi a odstúpi od vás." Jakub 4, 7.)
Kto sa ohňa nechráni, ten sa ľahko popálí I

Kde prebývalí prví naši rodičia?

51.

Či naši prví rodičia boH v raji blažení?

Prví naši rodičia prebývali v rajskej záhrade.
Naši prví rodičia boli v raji veľmi blaženi;
·
žili spokojne, nič netrpeli a nemali nikdy umrieť.
'" Túto blaženos( a tie mimoriadne dary bol by mohol zde
dit každý človek, keby ich prví rodiča neboli stratili.

Napomenutie. Človek je korunou viditeľného sveta,
lebo dušou svojou prevyšuje v hodnosti všetky stvorenia
na zemi. V úctivosti maj túto vysokú hodnosť svoju I

Kto bolí prvi ludia?

Adam a Eva .
6. O upadnutí našich prvých rodičov
do hriechu.

Ako stvoril Boh Adama?

Boh tak stvoril Adama,

že

učinil

telo

jeho

zo zeme a vdýchol do neho dušu.
• Človek pozostdva z tela a duše.

52.

Duša človeka podobá sa Bohu.
• Keď Boh stvoril
prvého človeka, riekol: "Sotvorim
čelovika po obrazu našemu i po podobi;u." ("Učiňme
človeka na obraz a podobenstvo naše." Mojž. I. l, 26.)

trest Boží.
53.

1. že má rozum a slobodnú vôľu,
2. že je nesmrteľná.
Duša je duch, bez ktorého nemôžeme myslief a živi
byl. Duša žije na veky, aj po smrti tela. Dušu. nevidíme,
ale predsa poznáme ju z toho, že človek rozmyšľa a slo
bodnou vôľou odhodláva sa na to. čo pokladá za dobré.

Čim sa dopustili hriechu prví naší rodičia?

Prví naši rodičia dopustili sa hriechu tým, že
neposlúchli Boha, a jedli ovocie zo zakázaného
stromu.

V čom sa podobá naša duša Bohu?

Duša naša podobá sa Bohu v tom,

Čo skazilo blaženos( prvých našich rodičov?

Blaženos! prvých našich rodičov skazilo to,
že dopustili sa hriechu a tým uvalili na seba

Komu sa podobá duša človeka?

•

dal posväcujúcu milosť a tak ich uči-

50.

.. Od Adama a Evy pochádza každý človek; preto sa
oni menujú naši prvi rodičia (prarodičia, praroditeli.)

48.

rodičom

2. prijal ich za dietky svoje a

5. O prvých ľuďoch.

47.

svoju k prvým

3. určil ich k nebeskému blahoslavenstvu.
'r. Posväcujúca milosť bola darom nadprirodzeným.
.. Prvi naši rodičia dostali od Boha aj mimoriadny ro
zum a slobodní boli od všetkých hriešnych žiadosti.

.. Ježiš (!sus) povedal: "Bdite i molitesja, da ne vnidete
v napasf." ("Bedlite a modlite sa, aby ste neupadli do
pokušenia." Mat. 26. 41.)

46.

lásku

nil svätými,

Keď nás zlý duch na zlé pokúša, máme prosiť

Prví ľudia boli

ukázal

najviac tým, že

Boha o pomoc a pokušeniu odporovať.

45.

Čim najviac ukázal Boh svoju lásku k prvým rodičom?

54.

Ako potrestal Boh našich prvých rodičov za spáchaný
hriech?

Boh tak potrestal našich prvých rodičov

za

spáchaný hriech, že:
1. stratili milos! Božiu, a tak nemohli sa do

staľ do nebeského blahoslavenstva;

34

35

rozum ich sa zatemnil a vôľa stala sa
náchylná k zlému j
3. museli mnoho trpieť a konečne umrieť.
2.

55.

Ako menujeme hriech, ktorý od prvých rodičov na
všetkých rudí prechádza?

Hriech, ktorý od prv)'ch rodičov na všetkých
ľudí prechádza, menujeme dedičným (prvorod
ným) hriechom.
.. Hriech dedičný spolu s našim pôvodom dedíme od
našich prvých rodičov.

57.

Na koho neprešiel hriech dedičný?

Hriech dedičný neprešiel jedine na PrebZa

Ľudia museli čakať na Vykupiteľa viac tisíc
rokov.

Druhý

"Verím v jediného Pána Ježiša Krista, Syna
Božieho jednorodeného, od Otca splodeného pred
všetkými vekmi. V svetlo zo svetla, v Boha prav
divého z Boha pravdivého, zrodeného, nestvo
reného, jednopodstatného s Otcom, skrze ktorého
všetko je učinené."

hos[avenú Pannu Máriu (Ďivu Mari;u).

61.

Kto vykúpil svet?

Preblahoslavenú Pannu Máriu (Ďivu Mariju) ochránila
od dedičného hriechu zvláštna milosf Božia. To sa stalo
preto, lebo Boh ju vyvolil, aby bola Matkou ježiša Krista
(Isusa Christa).

62.

Kto je Ježiš Kristus (Isus Christos) ?

Svet vykúpil Ježiš Kristus (Isus Christos).

Výsadu Panny Márie (Ďivy Marii), že hriech dedičný
neprešiel na ňu, menujeme nepoškvrnené. počatie. Sviatok
Nepoškvrneného poč�tia Panny Márie (Ďivy Marii) je 9,bo
(22-ho) decembra.

Ježiš Kristus (!sus Christos) je druhá božská
osoba, jednorodený Syn Boží, ktorý sa pre nás
stal človekom.

>I<

63.

Čo by sa bolo stalo s luďmi, keby sa nad nimi Boh
nebol zmiloval?

Ľudia by neboli mohli nikdy prísť do neba,
keby sa nad nimi Boh nebol zmiloval.
59.

článok.

uVíruju v jedínaho Hóspoda Isúsa Christá, Sýna
Bóžija jedinoródnaho, íže ot Otcá roždénnaho
préžde vsich viko Svíta ot svíta, Bóha ístinna ot
Bóha ístinna, roždénna, ne sotvorénna, jedinosúščna Otcú, ímže vsja býša/'

>I<

58.

Ako dlho museli ludia čakal na Vykupitela?

Ako škodil nám všetkým hriech prvých rodičov?

Hriech prvých rodičov nám všetkým škodil
tak, že hriech ten i s pokutou prechádza na
všetkých ľudí a každý človek sa v tom hriechu
narodí.
56.

60.

Ako sa zmiloval Boh nad luďmi?

Boh prisľúbil a poslal Vykupiteľa, aby ľudí
od hriechu vykúpil a spasil.
* Boh srúbil Vykupiteľa najprv
prvým našim rodičom.
Tento sľub učinil potom i patriarchom (arciotcom: Abra
hámovi. Izákovi, Jakubovi), neskôr však obnovoval ho často
skrze prorokov (Dávida, Izaiáša, Daniela atd.)
" Proroci predpovedali o Vykupiteľovi, že 1. kedy a
kde sa narodí, 2. že bude Boh a bude zázraky činif, 3.
že ho predajú za tríds,! strieborných il ruky a nohy mu
prebodnú, 4. že za hriechy naše bude trpieť a umrie, potom
zmŕtvych vstane atd.

Čo znamená meno "Ježiš" (Isus) ?

Meno "Ježiš" (!sus) znamená toľko ako Spa
siteľ alebo Vykupiteľ.
64.

Čo znamená slovo "Kristus" (Christos) ?

Slovo "Kristus" (Christos) znamená toľko ako
Pomazaný.
'" Židia nazývali Vykupiteľa Mesiáš-om; aj toto slovo
znamená toľko ako Pomazaný. V Starom zákone hodnosť
prorockú, kňazskú a kráľovskú udeľovali skrze pomazanie
olejom. Ježiš (Isus) je však našim najvyššlm prorokom, kňa
zom a kráľom.
• Že Ježiš
Kristus (lsus Christos) je zasľúbený Mesiáš,
to vieme odtiaľ, že jedine na ňom sa vyplnilo všetko, čo
proroci o Vykupiteľovi predpovedali.
'" Že Ježiš Kristus (lsus Christos) je syn Boží to: 1.
oznámil Boh Otec, 2. to učil i sám Ježiš (Isus) a doká
zal to zázrakmi a proroctvami svojimi.
,
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Pestúnom alebo vychovávateľom Ježiša Krista
(Isusa Christa) bol svätý Jozef, snúbenec pre
blahoslavenej Panny Márie (Úivy Marii).

* Ježiš (Isus) riekol: "Az i Otec jedino jesme." ("Ja a
Otec jedno sme.") Na otázku verkňaza: "Tyli jesi Chrístos
Syn Boha živaho 1" ("Či si ty Kristus-Christos Syn Boba
"
živého ?") odpovedal Ježiš (!sus) : "Az jesm (Ja som).
Napomenutie. Volaj často na pomoc najsvätejšie meno
Ježiša (Isusa) najmä v čas pokušenia a hovor s radosfou
krásne pozdravenie : " Sláva Isusu Christu". ("Sláva Je.
žišovi Kristov!.")

.. Svätý Jozef je ochrancom Cirkvi svätej,
.. Ježiša Krista (Isusa Christa), Pannu Máriu (Ďivu Ma
riju a svätého Jozefa spolu menujeme svätou rodinou (svja

taja familia).

68.

Syn Boží stal sa človekom preto, 1. aby nás
slovom a príkladom svojím učil, 2 aby mohol
za nás trpief a umrief a tak nás vykúpiť.

Tretí článok.
"Nas rádi čelovík, i nášeho rádi spasénija sšéd.
šaho s nebés, i 'toplotivšahosja ot Dúcha Svjátaho
i Marií Divy, i vočelovičšahosja."

Napomenutie. Modlievaj sa rád "Anhel Hospodeňu pri
zvonenf ráno, napoludnie a večer, lebo vtedy vďaku vzdá
vaš Bohu. že z lásky k nám stal sa človekom I

"Pre nás ludí a pre naše spasenie sostúpil s neba,
stelesnil sa z Ducha Svätého i Márie Panny, i
stal sa človekom."

2. O živote Ježišovom (Isasa).
69.

'" Svätý Ján apoštol hovorí: "l Slovo ploť hysť i vse
Hsja v ny". ("A Slovo [Boh Syn] telom sa stalo a prebý
valo medzi nami".) To tajomstvo našej viery, ie Syn Boží
stal sa človekom. menujeme tajomstvom vtelenia Syna Božieho
(Voploščenije).
oto Archanjel Gabriel zvestoval Panne Márii (Ďivi Marii),
že Syn Boží stane sa človekom. Pamiatku toho .slávime na
deň Zvestovania Panny Márie (Blahovi.�čenija Divy Marii)
25-bo marca (7-ho apríla).
'

66.

narodenf dali mu meno Ježiš (!sus) ; pamiatku toho slávime
na Nový rok, toho (14-ho) januára.
* Štyridsiateho
dňa po narodení bol malý Ježiš (Isus)
v chráme obetovaný; pamiatku toho slávime na Hromnice
(Sritenije Hospodne) 2-ho februára (tS-ho februára).
70.

Prehlahoslavená Panna Mária (Ďiva Marija) je Matkou
Božou, lebo jej Syn je božská osoba.
•

Kto hol pestúnom alebo vychovávatelom Ježiša Krista
(Isusa Christa)?

Kde bol Ježiš (Isus) vychovávaný?

Ježiš (Isus) bol vychovávaný v Nazarete.
... Podľa mesla Nazaretu pomenovaný je Vykupiteľ Ježišom
Nazaretskýrn.
71.

Kedy začal Ježiš (Isus) vyučovať?

Ježiš (Isus) začal vyučovať, keď mal tridsať
rokov.
* Ježiš
(Isus) vyučoval za tri roky; za ten čas shro
mažďoval okolo seba učenlkov a z nich si vyvolil dvanásf
apo�folov (vyslancov).

Kto je matkou Ježiša Krista (Isusa Christa)?

Matkou Ježiša Krista [Isusa Christa) je pre
blahoslavená Panna Mária (Ďiva Marija).

61.

• Narodenie Ježišovo (lsusa) slávime na B�žie narodenie
(Roždestvo), 2S-ho decembra (7-ho jan.). Osmeho dňa po

Čo to znamená, že Syn Boží stal sa človekom?

Že Syn Boží stal sa človekom, to znamená,
že on mocou Ducha Svätého vzal na seba ľudské
telo a dušu, a preto Ježiš Kristus (Isus Christos)
je pravý Boh a pravý človek.

Kde sa narodil Ježiš (Isus) ?

Ježiš (Isus) sa narodil v Betleheme. (Viflejem.)

1. O vtelení Syna Božieho.
65.

Prečo sa stal Syn Boží človekom?

72.

Čo učil Ježiš (Isus)?

Ježiš (Isus) učil to, čo máme veri! a činiť,
aby sme spasení boli.
• Ježiš (Isus) pomenoval svoje učenie evanjeliom (blahou
zvesfou, radostným chýrom), preto aj lie sv. knihy, v kto-
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Piaty

rých je napísaný život a učenie Ježiša (Isusa), menujú sa
Evanjeliá (Evanhelíe).

Napomenutie. Uč sa usilovne dejiny života Ježišovho
(Isusa) a nasledui priklad jeho I "Az jesm puf i istina i ži
vot" ("Ja som cesta, pravda a život"), tak hovori Ježiš
Kristus (Isus Christos. Ján 14. 6.)

článok.

"I voskrésšaho v trétij deň po pisánijem."

"Ktorý v tretí deň vstal zmŕtvych
76.

podla písma."

Po smrti Ježišovej (Isusa) kam sostúpila jeho duša?

Po smrti Ježišovej (Isusa) duša jeho sostúpíla

Štvrtý
"Raspjátaho

do predpeklia, kde duše pobožných zomrelých

článok.

čakaly na vykúpenie .

že za ny pri Pontíjsfim
stradávša i pohrebénna."

"Bol ukrižovaný pre nás za Pontského Piláta,
trpel i pochovaný bol."
73.

... V . predpeklí očakávaly vykúpenie duša: Adamova,
Evina. Abelova, Noeho, Abrahámova, Mojžišova, Dávidova
a duše iných.

Piláti, i
77.

Duša Ježišova (Isusa) preto sostúpila do pred
peklia, lebo nábožným dušiam chcela doniesť

Čo trpel za nás Ježiš (Isus) ?

Ježiš (!sus)

tú radostnú zvesť, že ich už vykúpila.

mnoho trpel za nás: 1. na hore

Olivetskej krvou sa potil, 2. bičovali ho, 3. tŕním

78.

ho korunovali, 4. niesol 'fažký križ, 5. na hore

Ježiš (!sus) tretieho dňa po svojej smrtí zase
ti< Ježiš (Isu�) v nedeľu vstal zmŕtvych zavčas rána; pa
miatku jeho vzkriesenia slávime na Veľkú noc (Paschu). Od
Veľkej noci (paschi) do Nanebovstúpenia (Voznesenija) po
zdravujeme sa takto: nChristos voskres - Voislinu voskresl"

" Pontský Pilát bol rímsk)'m vladárom nad židovskou
krajinou.
... Deň smrtí Ježiša Krista (Isusa Christa) je Veľký piatok.
... Ježiš (Isus) nebol
nútený trpief a zomrief, ale On sa
obetoval (žertvovalsja) za nás, lebo nás nekonečne miluje.
" Smrf Ježišovu (Isu90vu) na kríži menujeme obeťou kríža.

.. Ježiš (Isus) po svojom vzkriesent zostal na zemi ešte
štyridsaf dDf a za tento čas dával apoštolom rozličnú moc
(právo) a naučenie. Apoštoli svojou mučeníckou smr!ou
svedčili, že Ježiš (Isus) vstal zmŕtvych.

74. Prečo trpel a zomrel Ježiš (!sus)?

Ježiš (!su S) preto trpel a zomrel,

Čo učinil Ježiš (Isus) tretieho dňa po svojej smrti?

spojil dušu svoju s telom a slávne vstal zmŕtvych.

Kalvárii na križ pribitý umrel.

-

Prečo sostúpila duša Ježišova (Isusa) do predpeklia?

1. aby nás

Napomenutie, Zmŕtvychvstanie Ježišovo (Isusa) nech
fa utvrdzuje vo viere, že on je Boh, II v nádeji, že i ty
raz vstaneš zmŕtvych.

od hriechu a od večného zatratenia vykúpil,
2. aby sme od Boha milos'f dosiahnu'f a do neba

pris'f mohli.
75. Za čie hriechy trpel a umrel Ježiš (Isus)?
Ježiš (Isus) trpel a umrel za hriechy celého

Šiesty
"I vozšédšaho

sveta, za hriech dedičný a za všetky iné hriechy.
" Kto nebude spasený, ten si je sám príčinou; lebo
nechce ver if v učenie Ježiša (Isusa), nechce zachovávaf
príkazy a nechce užívaf prostriedkov milosti.

Napomenutie. Nezabúdaj nikdy, ako veľmi fa miloval
Pán Ježiš (Hospod !sus) a kofko trpel za teba I I ty ho
miluj nado všetko a znášaj ochotne pre neho akékoľvek
protivenstvá I Trpezlivosf privedie fa dozaista k sláve Kris
tovej (Christovej) I

na

článok.

nebesá i sidáščaho
Otcá."

odesnúju

"Vstúpil na nebesia i sedí na pravici Otca."
79.

Čo učinil Ježiš
vzkriesení?

(Isus) štyridsiateho dňa po svojom

Štyridsiateho dňa po svojom vzkriesení vyviedol
Ježiš (Isus) svojich učeníkov na horu Olívetskú
(Jeleonskú) a pred ich očima vzniesol sa n'a nebesia.

40
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•
Sviatok Nanebovstúpenia (Voznesenija) Ježišovho
(Isusa) slávime v štyridsiaty deň po Veľkej noci (Pascbi.)

80.

85.

Na poslednom

Č o znamenajú slová: "sidáščaho odesnúju otcá"?

i

ako človek božskou mocou a

slávou vládne.

súde

povie Ježiš (!sus) zlým

toto: "Idíte ot mene prokljatiji vo ohň víčnyj."

Slová: "siďáščaho odesnúju OtcáU znamenajú.
že Ježiš (Isus)

Čo povie Ježiš (!sus) zlým na poslednom súde?

(Odídite odo mňa, zlorečení, do ohňa večného.
86.

Kam pôjdu po poslednom súde dobrí a kam zlí?

Po poslednom súde pôjdu dobrí do neba, zlí

Napomenutie. Pros Pána Ježiša (Hospoda lsusa), aby

však do pekla.)

i teba vzal raz do neba I . Vyšnich iščite, idiže jest Christos
odesDuju Boha sidja" .. Horňnja mudrstvujte, ne zemnaja.
("Hľadajte, čo hore je, kde Kristus je, sediac na pravici
Božej. Rozmýšľajte o tom, čo hore je, nie o tom, čo je na
zemi." Kol. 3, 1, 2.)
.

oo

Napomenutie. Bud cez celý svoj život verným Ježišu
Kristovi (Isusu Christu), aby ta niekedy, ako sudca tvoj,
mohol postavit na pravicu svoju.

A

Osmy článok.

Siedmy článok.
"I

páki hrjadúščahD so slávoju sudíti Zlvym i
mértvym, jehóže cárstviju ne búdet koncá."

"I opäf príde so slávou súdif živých i mŕtvych
a jeho kráIovstvu nebude konca."
81.

Kedy pride zase Ježiš (Isus)?

Ježiš (Isus) pride zase na konci sveta.
82.

Prečo príde Ježiš (Isus) na konci sveta?

Na konci sveta Ježiš (!sus) príde preto,

aby

"I v Ducha Svjatáho, Hóspoda životvorjáščaho,
iže ot Otcá i Sýna ischodáščaho, íže s Otcém i
Sýnom spoklaňájema i soslávima, hlahólavšaho
proróki."
.. I v Ducha Svätého, Pána životatvorcu, z Otca i
Syna pochádzajúceho, ktorému s Otcom i Synom
spoločne poklona i sláva sa vzdáva a ktorý hovoril skrze prorokov."
87.

Duch

každého človeka súdil.
83.

posledným súdom, alebo strašným súdom.
•

Ježiš (Isus) pri poslednom súde dobrých postavi na
pravú, zlých však na ľavú stranu a verejne vyjavf, čo my
sleli, hovorili a činili.

Čo povie Ježiš (Isus) dobrým na poslednom súde?

Na poslednom súde povie Ježiš (Isus) dobrým
toto: "Prijdite blahoslavenniji Otca mojeho, na
slidujte uhotovannoje vam carstvije ot složenija
mira. u (Poďte, požehnanf Otca môjho,

vládnite

kráľovstvom, ktoré Vám je pripravené od stvo
renia sveta. U)

Svätý je

tretia

božská

osoba,

pravý

Boh s Otcom i Synom.

Ako menujeme súd, ktorý nastane na konci sveta?

* Ježiš Kristus (lsus Christos) viackrát prisľúbil apošto
lom Ducha Svätého.

Súd, ktorý nastane na konci sveta, menujeme

84.

Kto je Duch Svätý?

88.

Kedy sostúpil Duch Svätý na apoštolov a na Cirkev
svätú?

Duch Svätý sostúpil na apoštolov a na Cirkev
Svätú

päťdesiateho

(voskresenii),

dňa

desiateho

po

zmŕt�ychvstaní

dňa po nanebovstúpení

(voznesenii).
* Sviatok soslania Ducha Svätého slá"ime
na Soslanie
Ducf:a Svätého (Sošestvije Sv. Ducha, Rusala, Turíce.
• Duch Svätý sostúpil na apo§tolov v podobe ohnivých
jazykov, čo znamenalo, že vlial im do dušf osvietenie a

plamennú lásku. Pri krste Ježišovom ([susa) zjavil sa v
podobe holubice, čo zDamená, že vermi miluje nevinnost.

42
89.
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Prečo prišiel Duch Svätý?

1. "Ty jesi Petr, i na sem kameni soziždu
Cerkov moju." (Ty si Peter [skala] a na tejto
skale vystavím Cirkev svoju.)
2. "Dam ti kruči carstvija nebesnaho ; l )eze
ašče svjažeši na zemli, budet svjazano na ne
besich; i ježe ašče razrišiši na zemli, budet
razrišeno na nebesich. (Tebe dám kľúče kráľov
stva nebeského. Čokoľvek zaviažeš na zemi,
bude zaviazané i na nebi; čokoľvek rozviažeš
na zemi, bude rozviazané i na nebi.)
(Mat. 16, 18, 19.)
• Peter ie grécke slovo a znamená toľko čo "skala."

Duch Svätý prišiel preto, aby až do konca
sveta účinkoval vo svätej Cirkvi a v dušiach
našich.
90.

Ako účinkuje Duch Svätý vo svätej Cirkvi?

Duch Svätý vo svätej Cirkvi účinkuje tak, že
ju neviditeľne vyučuje a sprav':1je.
91.

fi

Ako účinkuje Duch Svätý v dušiach našich?

Duch Svätý v dušiach našich účinkuje tak, že
nás v dobrom posilňuje a posväcuje.
Napomenutie. Maj vo v'ážnosti milosf Ducha Svätého,
ktorou fa posvätil I Vo vážnych veciach prosievaj ho o pomoc I

Deviaty článok.
"Víruju v jedínu svjatúju sobórnuju i apóstolskuju
Cérkov."

'"
Kľúče kráľovstva nebeského" znamenajú najvyššiu
duch��nú m oc v Cirkvi. Túto moc odovzdal Ježiš (Isus)
svätému Petrovi.

97.

"Verím v jedinú svätú, všeocecnú i apoštolskú
Cirkev."

Ježiš (Isus) ustanovil svätého Petra za hlavu
Cirkvi týmito slovami: "Pasi ahney moja ... Pas i

1. O založení a spravovaní Cirkvi.
92.

ovey moja." (Pas baránky moje '" Pas ovce moje.)

Čo je Cirkev?

Cirkev je spoločnosť na zemi žijúcich kresťa
nov-katolíkov, ktorej viditeľnou hlavou Je pápež.
93.

Kto založil Cirkev?

94.

Kto je neviditelnou hlavou Cirkvi?

• "Pas baránky moje, pas ovce moje" znamená toľko,
ako: spravuj. riaď veriacich mojich a ich vodcov.
98.

Cirkev založil Ježiš Kristus (Isus Christos).

Koho ustanovil Ježiš Kristus (Isus Christos) za vidí
telnú hlavu Cirkvi ?

Za viditeľnú hlavu Cirkvi ustanovil Ježiš
Kristus (Isus Christos) svätého Petra apoštola.

• V každej zriadenej viditeľnej spoločnosti (v �ajin�,
vo vojsku, v ústave) musí byf viditeľná hlava; preto l Ježiš
Kristus (!sus Christos) ustanovil viditefnú hlavu v Cirkvi.
96.

Akými slovami prislúbil Ježiš (Isus), že svätého Petra
ustanoví za hlavu Cirkvi?

Že svätého Petra ustanoví za hlavu Cirkvi, to
prisľúbil Ježiš (Isus) týmito slovami:

Na aký dlhý čas a pre koho ustanovil Ježiš Kristus
(Isus Christos) Cirkev?

Ježiš Kristus (Isus Christos) ustanovil Cirkev
na všetky časy a pre všetkých ľudí.

Neviditeľnou hlavou Cirkvi je sám Ježiš Kristus
(Isus Christos).
95.

Akými slovami ustanovil Ježiš (Isus) svätého Petra za
hlavu Cirkvi?

'" Ježiš Kristus (Isus Christos) riekol: "Šedše ubo na
.
učite vsja jazyky . . i se az s vami jesm vo v sj� dni d�
skončanija vika." (" Učte všetky národy ... a hľa Ja s vami
som po všetky dni až do konca sveta.")
99.

Kto je viditelnou hlavou Cirkvi po smrti svätého Petra?

Po

smrti

svätého

Petra

viditernou

hlavou

Cirkvi je rímsky biskup, číže pápež.
... Svätý Peter bol biskupom mesta Ríma a tam . i zomrel;
preto nástupcom svätého Petra je vždy rimsky bIskup.
.
* Pápež je námestnIkom
Ježiša Krista (lsusa.. <;hnsta)
tu na zemi; pre jeho svätý úrad menujeme ho svatým Ot
com (Papa, pápež = otec.) Terajším pápežo m je : . . .
Pápežovi pomáha sbor kardindlov FO čl enov).
.
Pápež sldli v samostatnom štáte Cirkevnom v Cltt� del
Vaticano (čftaj: Čitta del Vatikano). Býva v , p a la, c., Vatlkdn.
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Pápežským úradom je svätá stolica. Pápežský vyslanec sa
menuje nuncius. Pápežský prápor je zlato-strieborný (oby
čajne žlto-biely).

100. Koho ustanovil Ježiš Kristus (Isus Christos) za predsta

vených Cirkvi pod vedením svätého Petra?

Ježiš Kristus (!sus Chrístos) ustanovil apoštolov
za predstavených Cirkvi pod vedením svätého
Petra.
101.
-

Kto sú teraz predstavenými Cirkvi?

Predsta venými Cirkvi sú teraz nástupcovia
apoštolov, čiže biskupi (jepiskopy) Cirkvi, pod
vedením pápeža.
... Biskupi spravujú v mene pápeža jednollivé čiastky
Cirkvi, to jest biskupstvá (diecézy).
• Viac diecéz tvorf arcibiskupstvo (metroporu) na čele s
arcibiskupom čiže metropolitom.

102. Kto pomáha biskupom vo svätom ích úradovaní?

Biskupom vo svätom ich úradovaní pomáhajú
kňazi.
'" Aj kňazi sú v istej miere nástupcami Apoštolov.
... Jednotlivé cirkevné obce (farnosti) vedú duchovnl
otcovia, farári. Farárom pomáhajú kapláni a katechéti.
* Viac farnosti horl dekanský okres na čele s dekanom.
Napomenutie. Maj v úctivosti svätého Otca a bisku
pov I Modlievaj sa za nich I Poslúchaj ich učenie; na nich
vzfahujú sa slová Ježiša (lsusa): "Slušajaj Vas, mene slu
šajet: i otmetajajsja vas, mene otmetajetsja". ( .. Kto vás
slyšf, mňa slyšI, a kto vami opovrhuje, mnou opovrhuje".
Luk. lO, 16.)

2. O znakoch Cirkvi.
103. Kolko cirkví založil Ježiš Kristus (Isus Christos)?

Ježiš Kristus (Isus Christos) založil len jednu
Cirkev.
• Ježiš Kristus (Isus Christos) hovoril vždy len o jednej
Cirkvi. Keďže len jedno náboženstvo je pravé, preto I
cirkvi nemôže byf viac pravých, iba jedna.

104. Po čom

môžeme pozna! pravú

Cirkev Ježiša Krista

(Isusa Christa)?

Pravu

Cirkev

môžeme poznať
2.

Ježiša Krista ([susa Christa)
po tom,

že je:

1.

jednotná,

svätá, 3. katolícka (soborná), čiže všeobecná,

4. apoštolská.

... Jednotnosf, svätosf, všeobecnost a apoštolský
sú podstatnými známkami Cirkvi.
105. Ktorá je to, od Ježiša Krista (Isusa Christa)

pôvod

založená,

jednotná, svätá, všeobecná a apoštolská cirkev?

Od Ježiša Krista (Isusa Christa) založená
jednotná, svätá, všeobecná a apoštolská Cirkev
je Cirkev katolícka.
... Cirkev katolícka je 1. jednotná, lebo vždy ť všade
jedno a to isté učí, tie isté sviatosti užíva, tú istu obetu,
obetu omše svätej obetuje a jednu n tú istú viditeľnú hlavu
má. Preto rfmsko- a gréckokatollci sú rovnak! katolIci,
členovia tej istej Cirkvi.
.. Ktorí kbtolfci užívajú obrad západný, čiže rímsky,
to sú západnl katolici, rímskokatolíci. Ktor! knto\{ci užívajú
ohrad východný (vostočnyj obrjad), to sú východni katolici.
Východní katolíci majú viaceré obrady, medzi ktorými je
najrozšírenejšf grécky (byzantinsky) obrad, ku ktorému
patríme my, a preto sa menujeme gréckokatolikmi. Náš
cirkevný j81.yk je staroslovanský. Iní gréckokatolici užívajú
grécky. koptský, sýrsky, arménsky a iné jazyky.
Cirkev katolícka je 2. svätá, lebo je svätý jej zakladateľ,
jej učenie, prostriedky milosti sú sväté, a preto veriacich
svojich za svätých môže vychovávaf, ako už i mnoho
svätých vychovala.
Cirkev katollcka je 3. všeobecná, čiže soborná, lebo
odkedy ju Ježiš Kristus (Tsus Christos) založil, odvtedy
ustavične jestvuje a medzi všetkými národami sa rozširuje.
Grécke slovo kafolik znamená torko, ako všeobecný, soborný.
Cirkev katolícka je 4. apoštolská. lebo jej učenie srov
náva sa s učenfm apoštolov a jej biskupi sú riadnymi ná
stupcami apoštolov.
• Pretože len v Cirkvi katolíckej nachádzame podstatné
znaky jedinej Cirkvi Ježišovej (Isusa), preto len Cirkev ka
tollcka je pravá, od ježiša Kris ta (Islisa Christa) za[ožena
Cirkev.

.. Kresťanské spoločnosti náboženské, od Cirkvi kato
lickej odseknuté, nazýv<\jú sa sekty (odpadnuté vier"vy
znania). Napr. luteráni, kalvíni, baptisti, salvisti, nazaréni,
metodisti atď. Ani v jednom odpadnutom vierovyznaní ne
nachádzajú sa potrebné známky Cirkvi Kristovej (Christo
vej). Najmä chýba im nástupca Sv. Petra, rímsky pápež,
t. j. hlava. Vieru svoju stále menia a ináč vyznávajú.
Ani schizmatici nie sú katolíkmi. Menujú seba neopráv
nene aj "pravoslávnymi". Prav! pravoslávni môžu byf len
katolici, lebo pravoslávny toľko znamená, ako "pravým
spôsobom sláviaci Boha". Schizmatici nie sú pravoslávni,
lebo: 1. nie sú údovia Cirkvi Kristovej ( Christovej), 2. ne
uznávajú následníka Sv. Petra, rímskeho Otca, za viditeľnú
hlavu Cirkvi a nepodrobujú sa mu.
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3. O úlohe Cirkvi.
106. Na čo založil Ježiš Kristus (Isus Christos) Cirkev?

to,

Ježiš Kristus lIsus Christos) založil Cirkev na
a by rudí k večnému spaseniu viedla.

* Katolfcka Cirkev je Cirkvou samospasiteľnou. Ktor/
ľudia bez vlastnej svojej viny nie sú údmi Cirkvi katolíckej,
môžu byť spasení z Božej milosti. keď činia to, čo im Boh
s� rz ich svedomie prikazuje. Takfto patria duševne do
Cirkvi.
c

107. Čim vedie Cirkev ludí k večnému spaseniu?

Cirkev vedie ľudí k večnému spaseniu tým, že

1. ich neomylne uči pravému náboženstvu;
2. riadi ich svojimi zákonmi;
3. posväcuje ich prostriedkami milosti.
*

Cirkev má úrad učiteľský. riaditeľsKÝ a faíazský.

108. Kto učí neomylne pravé náboženstvo v Cirkvi ?

Pra vé

náboženstvo

v

Cirkvi

neomylne učí

úrad učiteľský, či Cirkev učiaca.
109. Kto patrí ku Cirkvi učiacej ?

Ku Cirkvi učiacej patrí pápež a biskupi s ním
spojeni (sjednotenL)
�,

Cirkev učiaca je neomylI/á.

* Ostatní údovia Cirkvi, ktorí nepatria k Cirkvi učiacej.
menujú sa spolu Cirkev poslúchajúca.

110. V čom sa nemôže mýliť Cirkev učiaca?

Cirkev učiaca sa nemôže mýliť v učení viery
a mravov.
* V učení viery a mravov nachádza sa to. čo máme
veriť a činil. aby sme bolí spasení.
111. Prečo sa nemôže mýliť

a mravov ?

Cirkev učiaca v učení viery

Cirkev učiaca preto sa nemôže mýliť v učení
viery a mravov, lebo Ježiš Kristus (Isus Christos)
Cirkev svoju neopúšťa a Duch Svätý na veky
zostáva s Cirkvou, ako to sám Ježiš Kristus
(Isus Christos) prisľúbiL
Ježiš Kristus (Isus Chrístos) riekol apoštolom : 1.
"Naučíte vsja jazyky . . i se az s vami jesm vo vsja dni
.
do skončanija vika." ("Učte všetky národy" . a hľa, Ja s
*

.

vami som po všetky dni. až do konca sveta.") 2. "Az umorju
Otca i inoho Utišiteľa das[ Varn, Ducha pravdy, da budet
s vami vo viky." ("Ja budem prosi! Otca a pošle Vám
iného Utešitefa, Ducha pravdy, aby s vami zostal na veky.")

'" Vo veciach učenia viery a mravov musíme sa držaf
toho, čo Cirkev učiaca uči, alebo na čom sa usne sie.
* Cirkev učiaca sa vo veciach viery a mravov usnáša
dvojakým spôsobom: alebo sa usnášajú biskupi spolu s
pápežom, alebo pápež sám.
* Keď sa biskupi cele; Cirkvi shromaždia, aby vo veciach
viery a mravov rozhodovali.- také shromaždenie menuje sa
všeobeCllým snemom cirkevným, čiže vse/enským soborom.
Rozhodoutia (usnesenia) takého snemu sú len vtedy platné,
ked ich pápež príjme a potvrdI.
* Pápež nemôže sa mýlif vtedy, keď ako učiteľ Cirkvi
rozhoduje vo veciach viery a mravov a keď od všetkých
kresťanov žiada, aby uéenie jeho prijali.

112. Čo hovorí

Ježiš Kristus (Isus Chrístos) o tých, ktorí
učenie Cirkvi neposlúchajú?

O tých, ktorí učenie Cirkvi neposlúchajú, Je
žiš Kristus (lsus Christos) hovorí:

"Ašče že ne

poslušajet Cerkvi da budet jako jazyčnik i mytar"
("Kto neposlúcha Cirkev, buď tebe jako pohan
a publikán").
113. Aký hriech pácha odpadlik, to jest,

kto sa od Cirkvi

katolíckej odtrhne?

Odpadlík od viery, to jest, kto sa od Cirkvi
katolíckej odtrhne, zapiera Ježiša Krista (Isusa
Christa), a preto pácha veľmi veľký hriech.
• Ježiš Kristus (Isus Christos) povedal svojim učeníkom:
"Slušajaj vas mene slušajet, otmetajajsja vas mene oteme
tajetsja", ( .. Kto vás slyšf, mňa slyšfj a kto varní opovrhne,
mnou opovrhne.")

Napomenutie. Cti a miluj Cirkev katolícku ako matku
svoju; poslúchaj a zachová,vaj ochotne jej prikázania I Pa
mätaj, že: Katolícka cirkev pravá, spásu večnú ľuďom dáva I

4. Obcovanie svätých.
114, V čom záleží obcovanie svätých?

Obcovanie svätých záleží v tom, že ZIJUCI a
zomrelí údovia Cirkvi duchovne k sebe patria
a vospolok pomáha! si môžu.
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ch?
U5. Kto patri do obcovania svätý

Desiaty článok.

Do obcovania svätých patria:
1. na zemi žijúci kresťania-katolíci, čiže

Cir

kev bojujúca;
2. duše v očistci, Clze Cirkev trpiaca;
3. blahoslavení v nebi, čiže

Cirkev oslávená

(víťazná).

119. Čo

nás

učí

apoštolské

vyznanie

viery

o

odpustení

hriechov?

O odpustení hriechov uči nás apoštolské vy

116. Čím nám pomáhajú blahoslavení v nebi?

Blahoslavení v nebi pomáhajú nám

"Ispoviduju jedino kreščénie vo ostavlénije hri
chov". "Vyznávam jeden krst na odpustenie
hriechov. u

znanie viery, že v Cirkvi môžeme obsiahnut od
tým, že

sa za nás modlia.
,.. My ctíme blahoslavených v nebi a prosíme o ich
prímluvu.
.. Sviatok Všetkých Svätých slávime prvú nedeľu po
�oslanl Ducha Svätého (Sošeslvii Sv. DUc/Ia).

pustenie všetkých hriechov .
.. Odpustenie hriechov môžeme obsiahnu! vo sviatostiach
krstu a pokánia (kreščenije i pokajanije).
Napomenutie. Vzdávaj chválu Bohu, že dal Cirkvi moc
odpúšfaf hriechy, lebo keby si zomrel v fažkom (smrteľnom)
hriechu, nikdy by si nemohol prísť do kráľovstva nebeského.

Jedenásty článok.

117. Čím môžeme pomáhať dušíam v očistci 1

Dušiam v očistci môžeme pomáha! modlitbou,
dobrými skutkami, odpustkami a zvlášte obeťou
svätej omše.
soboty) je päť: so
,.. Dnf všetkých zomrelých (zádušné
.�'. sobota ver��. ho
3.,
2.,
u;
ustno
mäsop
ou
bota pred nedeľ
o (SošestvlJem
Svateh
Ducha
ím
Soslan
pôstu a sobota pred
Sv. Dúcha).
zemi žijúci kresťania-katolíci 1
118. Čím si môžu pomáhať na

môžu si po
Na zemi žijúci kresťania-katolíci
dobrými skut
máhať svätou omšou, modlitbou a
kami.
dy, v ktorých ma
... Cirkev má spoločné duchovné pokla
tých patria. �akéto
jú podiel všetci, ktorí do obcov�.�ia sv�
Knsta (Isusa Chnsta) a
poklady sú zvlášte: zásluhy Jezlsa
pokladoch �eda
svätých, svätá omša. sviatosti. V týchto
pokrstení; 2. ktor! pa
sú
nie
čo
ti.
1.
l:
podie
mat
žu
nemô
sú z Cirkvi vyobco
tria k inému vierovyznaniu; 3. ktod
ení.
zatrat
už
sú
ktorí
ti,
vaní; konečne 4.
č ! sa
mftvy
za
sa
�h a �dporú �
Napomenutie. Modlievaj
(Ďlvy Mam) a
do ochrany svätých, zvlášte Panny Máne
nosíš.
tvojho svätého patróna, ktorého meno

"Čáju

voskresénija

mértvych".

"Verím vo vzkriesenie zmŕtvych".
120. Čo sa stáva pri smrti človeka?

Pri

smrti

človeka

oddelí sa duša od tela a

telo sa navráti do zeme.
.. Cirkev má v úctivosti telá mŕtvych a pochováva ich
s posvätenIm. Pálenie mftvol uráža cit nábožnosti a úcty,
preto ho Cirkev prísne zakazuje.
121. Ako dlho zostane telo človeka v zemi?
Telo človeka zostane v zemi do konca sveta.
122. Čo sa stane s

telom človeka na konci sveta?

Na konci sveta Boh vzkriesi telo človeka, čiže
nanovo a naveky spoji telo s dušou .
,.. Po vzkriesen/ i telo bude ma! podiel v odmene alebo
v pokute, ako voľakedy malo podiel v dobrých elebo v
zlých skutkoch.
Všetci vstaneme zmŕtvych. ale nie v jednakom tele.
Telo dobrých bude krásne a oslávené, telo zlých ošklivé.
Napomenutie. Všetci zomrieme, ale kedy, to nevieme;
pret� máme by! vždy prichystanl. I Ježiš Kristus (Isus
Chnstos) povedal: "Bdite ubo jako ne viste ni dne ni časa"
(Be dlite ted�, lebo neviete ani dňa, ani hodiny"). Nikdy
neuživ'aJ. svoJho tela ku zlému a ži tak, aby si voľakedy v
oslávenom tele mohol vstal. Máš vedie!, že: Aké s telom
naž/vanie, také bude zmŕtvychvstanie.
•

4
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131. Čim tresce Boh zlých v
pekle?

Dvanásty článok.

Zlých v pekle tresce Boh večn
ou mukou' oni
vidief nikdy nemôžu a večn
ým oh om
sú trápení.

�,I žízní búduščaho víka. Amíň".

Boha

III v život budúceho veku. Amen".
123.

-

�

Č
o sa stane s našou dušou, ked zomrieme?

Keď zomrieme, Boh bude hneď súdiť našu dušu.
Po smrti našu dušu bude súdif Boh z toho, čo sme
mysleli, vyprávali. činili, alebo čo sme zameäkalí.
•

124. Ako

-

menujeme súd, nasledujúci po smrti?

Súd, nasledujúci po smrti,

menujeme

osobit-

ným' súdom.
125. Kam pride duša po osobitnom súde?

-

Po osobitnom súde príde duša alebo do neba,
alebo do očistca, alebo do pekla.

126. Kroré duše prídu do neba 7

-

Do neba prídu duše dobrých, ktorí sú celkom
bez hriechu a pokuty nezasluhujú.

,.

127. Čim odmeňuje .Boh dobrých v nebi?

Boh odmeňuje dobrých v nebi nevýslovným
blahoslavenstvomj oni z tvári do tvári vidia Boha
a spojujú sa s nim vo večnej láske.
* Odplata v nebi
nie je jednaká; ti. ktorl
dobrého. obsiahnu väčšiu odplatu.

činili via c

128. Ktoré duše prídu do očistca?

-

Do očistca prídu duše tých, ktorí majú všedné
hriechy alebo zasluhujú ešte dočasnú pokutu .
• Trest v očistci trvá len do casu, tak ak, aj na zemi;
ale trest pekelný trvá naveky.

129. Dokial zostane duša v očistci?

Duša zostane v očistci,

kým sa

neočistí od

svojich hriechov a kým svoj trest nevytrpí.
... Očistec ostane do
neho a p eklo.

posledného súdu; potom hude len

130. Ktoré duše prídu do pekla?

-

Do

pekla

prídu duše zlých, ktorí zomreli v

smrteľnom hriechu.

ň

• J ž š
Kristus (lsus Christos) hovo
�
Č
ri o zatratených'.
... erv le
ne umirajet i ohň ne uhasajet
.. (Červ ich neumle�a a oheň ich nevyhaslna).
Smrf. súd. nebo, alebo peklo
sú štyri posledné veci
človek a.

132. Čo znamená na kon Cl.

vyznania VIery slovo: "Am
iň"?
"

Slovo "Amiň " na konci vyzn
ania viery zna
mená: "staň sa, tak je", to jest,
že pevne veríme
všetko, čo sa v tom vyznaní
nachádza .

.. N B;pome.nu �e, .. '!o vsich
slovesich tvolch pominaj
pos r'dň
I
aJa tvoJa, I vo Viki. ne sohrišiši.
(" V? všetkých �kutkoch svojich rozpo
mínaj sa na posledné
.
vecI a nezhresis
na veky", Kn. Sirach. 7, 40,)
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deš Pána, Boba Tvojho z celého srdca svojho,
z celej duše svojej, z celej mysli svojej a zo
všetkej sily svojej,)
2. Vozrubiši bližňaho tvojeho, jako samaho
sebe." (Milovať budeš bližného svojho ako seba
samého.)
oo

135. Čo žiada od nás hlavné prikázanie 7

Hlavné prikázanie žiada od nás, aby sme
Boha nadovšetko milovali a svojho bližného aby
sme milovali ako seba samých.
l. O láske k Bohu.
Boh dáva Mojžišovi desaf prikázani.

136. Kedy milujeme Boha nadovšetko?

-

Druhá časf.
o prikázaniach.

137. Prečo máme Boha miloval nadovšetko 7

Boha máme milovať nadovšetko preto, 1. lebo
Boh je nekonečne dobrý a lásky �odný, 2. lebo
od neho všetko dobré dostávame.

po druhé
Aby sme mohli byť spasení, musíme
robU,
133.
-

čo Boh prikazuje.

Boh zjavil?
Či je dosf ku spaseniu len verif, čo

Napomenut�e. Často, zvlášte vhk v 'čas pokušenia ku
zlému, vzdychaJ takto k Bohu: Radšej chcem umrief, než
Teba, nekonečne dobrého Boha môjho, urazi!.

Ku spaseniu nie je dosť len veriť, čo Bob
zjavil, ale musíme aj robiť, čo Bob prikazuje.

u mládencovi: "Ašče choščeši
* Ježiš (!sus) riekol jedném
vojsf do života,
voiU v život, sobfudi zapovídi" ("Ak chceš
zachovaj prikázania") .
čo Boh prikazuje, Ttedy žijeme podra
* Ked robíme,
je naša viera živá.
vtedy
viery, to jest,
(Viera prvých kresfanov )

AJ

O hlavnom prikázaní.

čo všetky ostatné príkazy
134. Ako znie hlavné prikázanie,
v sebe zahrnuje?
-

zy
Hlavné prikázanie, čo všetky ostatné príka
obsabuje, znie takto:
bo vsim
1. "Vozľubiši Hospoda Boha tvoje
vseju my
serdcem tvoim, vseju dušeju tvojeju,
vať busHju tvojeju i vseju siloju tvojeju" . (Milo

Boha milujeme nadovšetko vtedy, keď činíme
to, čo sa Bohu ľúbi a hotoví sme radšej všetko
stratiť, ba i zomrieť, než Boha ťažkým hriechom
urazif.
(Abrahám. Svätf mučenici.)

2. O láske k sebe samým a o láske k bližnému.

o
�.

Kedy

samoláske dobre sporiadanej.
máme lásku k sebe dobre sporiadanú ?

Lásku k sebe máQle dobre sporiadanú vtedy,
ked sa viacej staráme o dušu a o jej spasenie,
než o telo a o časné veci.
bo porza čeloviku, Biče mir ves priobriaščet
• HKaja
dušu že svoju otščetit" ("Čo osoží člonkovi, keby i cel
STet ziskal, ale na duši svojej škody by utrpeI7") - ho-
vor( Ježiš Kristus (Isus Christos). (Mat. 16. 26.)

t
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o láske k bližnému.
139. Kto je náš bližný?
Náš blížný je každý človek: či priateľ, či ne
(Milosrdný Samaritán.)

. priaťel.

" Ježiš (Isus) hovori: Po sem poznajut vas vsi. jako u
čenici moji jeste, ašče rubov imate druh ko druhu" ("Po
tom vás poznajú všetci, že ste moji učeníci, ak budete mat
)
lásku jedni k druhým.
ol

140. Kedy milujeme bližného, ako seba samého?
Bližného vtedy milujeme, ako seba samého,

ked zachovávame

tento príkaz Ježišov (Isusa) :

"Vsja jelika ašče choščete da tvorjať vam čelo
vici i vy tvorite im takožde." ("Všetko čokoľvek
chcete, aby vám ľudia činili, aj vy čiňte im.")

•
Duchovné skutky milosrdenstva sú: 1. hriešnikov
kar� at i 2. neumelých vyučovaf: 3. pochybujúcim dobre
radil;
. . z�rmútenýcb t�šif; 5. krivdu trpezlivo znášal;
6. u�hzuJuc lm nám odpuš(af; 7. za živých a mftvych sa
modhc.
(Svätý Ján Krstiteľ. S�-. František Salezský.)

. !'

Bj O desiatich Božích prikázaniach.
144. Ktoré prikázania obsahujú obšírnejšie naše
p ovinnosti

k Bohu a bližnému?

Naše povinnosti k Bohu a bližnému obsahuje
obšírnejšie desať Božích prikázaní.
145. Ako znie Desatoro Božích rikázani? - (Vid
str. 15.)
p

• Boh na hore Sinai vyhlásil Desatoro
prikázanf ľudu
.
�zraels�é�u � na dvoch kamenných tabuliach napísané dal
Ich MOJžlsOVl.

141. Prečo máme miloval každého človeka?

Prvé Božie prikázanie.

Každého človeka máme milovať preto, lebo
to Boh prikazuje a tiež preto, lebo každý človek
je stvorený na obraz Boží.
142. Či máme miloval i našich nepriatelov ?

I našich nepriateľov máme milovaf, lebo i oni

sú

naši

bližní

zvlášť prikázal,

a Ježiš Kristus (Isus Christos)
aby sine i

našich nepriateľov

milovali.
" Ježiš Kristus (!sus Christos) riekol: "Ľubite vrahy vaša,
blahotvoríte nenavldjdčim vas i molitesja za honjaščich vy
i kleveščuščich vy" ( .. Mitujte nepriateľov svojich, dobre
čiňte tým, ktori Vás nenávidia a modlite sa za prenasle
dovaterov a ohováračov vdich"). Ked visel na kríži, modlil
sa takto za svojich nepriaterov : "Otče odpusti im, ne vidjaf
bo čto tvorjal" ("Otče, odpust im, lebo nevedia, čo činia").

143. Čím ukazujeme zvláš le, že nášho bližného

miluJeme?

Že nášho bližného milujeme, to ukazujeme
zvlášte telesnými a dltchovnými skutkami milo
srdenstva.
'" TeLesné skutky milosrdenstva sú: l. lačnýcb kfmif i
2. smädných napájal i 3. nahých zaodieval i 4. pocestných
do hospody prijfmal i 5. väzňov vykupoval i 6. nemocných
navštevoval i 7. mftvych pochovávaf.
(Sv. Mikuláš. sv. Alžbeta. Milosrdné sestry.)

"Az jesm Hospoď Boh tvoj, da ne budul lebi bozi
inii kromi mene." (Ja som Pán, Boh tvoj, nebude
š
mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.)
146. Čo prikazuje Boh v rvom rikázaní?
p
p

V prvom priká�aní Boh prikazuje, aby sme
v neho verili a dúfali, milovali ho a klaňali sa mu.

147. Kto sa p rehrešuje roti viere?
p

Proti viere sa prehrešuje: 1. kto o pravdy
viery nedbá alebo o nich svojou vinou pochy
buje; 2. kto proti poznaným pravdám viery
rozpráva alebo vieru zapiera.

148. Čo je zvlášf nebez ečné našej viere?
p

Našej viere je zvlášf nebezpečné, ked počú
reči proti katolíckej viere, alebo také
spisy čítame.

vame

• Cahko sa prebrešl proti viere, kto sa
zúčastňuje na
obradoch (ceremoniách) druhého. nekatollckeho nábožen
stva
alebo kto protináboženské noviny, knihy číta.

•

149. V čo máme dúfa{ od Boha?

Od Boha máme dúfať vo večné blahoslaven
stvo a všetko, čo je potrebné k jeho dosiahnutiu.
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... I v pozemské vecí mozeme dúfať od Boha. nakolko
sú k nášmu živobytiu potrebné a neprekážajú nášmu več
nému spaseniu.

150.

Kto sa prehrešuje proti nádeji 1

... Aj to je hriech, ked niekto svätý úrad, posvätenú
vec, alebo inú duchovnú vec predáva alebo kupuje. Toto
nazývame svätokupectvom (simonia).
156.

Proti nádeji sa prehrešuje, 1. kto nedôveruje,
že mu Boh odpusti a že mu pomôže; 2. kto
opovážlivé dôveruje.
... V milosrqenstvo Božie nedúfal, to jest zúfal, napr.
Kain, Judáš.
... Opováž1íve dôveruje, kto sa dopúšfa hriechu najviac
preto, že je Boh milosrdný.
(Ľudia za času Noema.)
151.

Povery či babony sa dopúšťa, kto nejakej veci
pripisuje takú tajnú moc, akú jej Boh nedal.
* Poverou je Dapr. veštif (vykladať) z karát, zo snárskej
knihy, ruky atd., piatok, čislo 13 poklada! za nešťastie, uží
va! posvätné veci, modlitby proti obyčaju a učeniu Cirkvi.

157.

Koho menujeme modlárom ?

Modlárom menujeme toho, kto sa klania ne
jakému stvoreniu ako Bohu, čo pohania činili.

Kto sa prehrešuje proti láske k Bohu 1

Proti láske k Bohu sa prehrešuje, kto neza
chováva Božie prikázania, alebo repce proti
Božiemu riadeniu.
152.

Kto sa dopúšťa povery či babony ?

Napomenutie. Vzbudzuj v sebe často vieru, nádej a
lásku i nezanedbávaj nikdy rannú a večernú modlitbu,
v kostole chovaj sa úctive I Ak môžeš. pomáhaj ozdobovat
kostol I

Kedy sa klaniame Bohu?

Bohu sa klaniame vtedy, ked mu takú úctu
vzdávame, aká prislúcha nášmu najvyšiemu
.
Pánovi.
•

Poklona alebo klaňanie sa patri len Bohu.

153. Čím dávame najavo, že sa klaniame Bohu 1
Že sa Bohu klaniame, dávame najavo tým,
že sa modlime, že kračíme a že sme pdtomní
na verejných službách Božích.

Povinnl sme vzdávať Bohu úctu i zovnútorne, lebo
človek pozostáva nielen z duše, ale i z tela a tiež preto,
lebo ježiš Kristus (lsus Christos) ustanovil zovnúlormí bo
hoslužbu pri svätej omši a pri sviatostiach. Cirkev užlva
obrady (ceremónie), aby učinila bohoslužbu slávnostnejäou
a poučnejšou.

o
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159.

155.

Kto pácha svätokrádež?

Svätokrádež pácha, kto niektorú sviato�f ne
hodne prijíma, alebo Bohu zasvätené miesta,
veci, osoby zneucfuie.

Prečo ctíme svätých?

� vätých

ctíme preto, lebo 1. boli vermi čnost
ného života i 2. lebo i sám Boh ich oslávil.
• Už tu na zemi ctime výborných a čnostných ľudi. tým
slušnejšie je ctí! svätých, ktod sú v nebi.

160.

Koho ctíme najviac zpomedzi svätých?

Zpomedzi svätých najviac ctíme Prečistu Pannu
Máriu (Ďivu Mariju).

Kto sa prehrešuje proti poklone, Bohu patriacej?

Proti poklone, Bohu patriacej, prehrešuje sa
ten, 1. kto sa nemodlieva; 2. kto zo svätých
.
veci robí žarty alebo posmechy; 3. kto pácha
svätokrádež, poveru (babonu) a modlárstvo.

Čo učí cirkev o úcte svätých?

o. úcte svätých Cirkev učí, že svätých ctiť Je
dobré a úžitočné.

*

154.

úcte svätých.

161.

Prečo ctíme medzi svätými najviac prečistu Pannu
Máriu (Ďivu Mariju) ?

Medzi svätými preto ctíme najviac Prečistú
Pannu Máriu (Ďivu Mariju), lebo 1. ona je matka
Božia, a preto 2. ona je z milosti Božej najsvä
tejšie stvorenie, 3. svojou prímluvou môže nám
u Boha najviac pomáhať.
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58
• Medzi svätými zvl:íšte ctíme ešte SV. jozefa, ako
ochrancu Cirkvi, SV. Mikuláša (Nikolaja), patrona východ
nej Cirkvi, sv. apoštolov Petra a Pavla, sv. svjaščennomu
čenika jozafata, svätého Alojza, ochrancu mládeže a svojho
ochrancu, ktorého meno srne dostali pri svätom krste.
* Svätých ctime tým spôsobom, že 1. ich príklad nasle
dujeme; 2. o prfmluvu ich prosíme: 3. ich sviatky svätfme;
4. ich obrazy a pozostatky (relikvie) máme v úctivosti.
• Svätým sa neklaniame, ani Panne Márií (Ďivi Manji)
nie; lep Bohu sa smieme klaňaf.
162. Prečo prosíme svätých o prímluvu 7
Svätých preto prosíme o prímluvu,

lebo oni

svojím orodovaním môžu nám u Boha mnoho
vykonaf.
Napomenutie. Svätí bolí najlepši a najčnostnej�i ľudia
tu na zemi. Zapamätaj si, že vtedy ich ct/š najlepšie, keď
ich príklad nasleduješ I

o

obrazoch a ostatkoch svätých.

163. Prečo máme v úctivosti obrazy svätých:

Obrazy svätých preto máme v úctivosti, lebo
nás

na Boha,

na Ježiša Krista (Isusa Christa),

na svätých upomínajú a k pobožností

nás po

vzbudzujú.
* Úctyhodný je
zvlášte križ, to jest obraz ukrižova
ného Ježiša Krista (Isusa Christa).
* Prlbytok katotfka poznáme najlepšie podľa toho, že
je ozdobený krížom, obrazom Ježiša Krista (1susa Christa)
a Panny Márie (Ďivy Marii).
• Pred obrazmi alebo sochami svätých modli! sa nie je
modlárstvom, lebo nie k obrazom, alebo sochám sa utiekame,
lež k tým, ktOrých obraz, alebo socha predstavuje. Ako je
krásne, keď dieťa má v úctivosti obraz svojich rodičov, tak
slušné je aj to, keď máme v úctivosti obrazy svätých.

164. Prečo ctíme relikvie, ostatky svätých?

Relikvie, čiže ostatky svätých ctíme preto, le
bo sú to vzácne pamiatky, ktoré nám zostaly po
Ježišovi Kristoví (Isusu Christu) alebo po svätých
a pretože Boh vyznačil mnohokrát sväté reli
kvie zázrakmi.
Najsvätejšie relikvie sú ostatky sv. kríža Ježiša Krista
(Isusa Christa). Na oltári je plátená šatôčka: antimenzion,
v ktorej sú zašité ostatky niektorého svätého. Na antimen
zione sa koná sv. omša.
*

Druhé Božie prikázanie.

"Ne prizyvaj imja Hospoda Boha
tvojeho na daremnoH.
(Nevezmeš mena Božieho nadarmo.)
165. Kto sa prehrešuje proti druhému božiemu prikázaniu?

Proti druhému

Božiemu

prikázaniu prehre

šuje sa ten, kto sväté meno Božie uráža.
* Ježiš Kristus (Isus Christos) učil nás modlí! sa: "Da
svjatitsja imja Tvoje". ("Posväť sa meno Tvoje").

166. Kto uráža sväté meno Božie?

Sväté meno Božie uráža:

1. kto meno Božie

ľahkomyseľne, neúctivo vyslovuje;' 2. kto sa rúha
Bohu

alebo preklína;

3.

kto

hriešne prisahá;

4. kto sľub svoj nezadrží.
167. Kto hreší rúhaním sa Bohu 7

Rúhaním sa Bohu

hreší, kto proti Bohu, Je

žišoví Kristovi (Isusu Christu), alebo proti Panne
Márii (Ďivi Marií) a svätým

z

úst potupné slová

vypúšfa.
'" V starom zákone bolo ustanovené, že: "Naricajaj že
imja Hospodne, smertiju da umret: Kamenijem da pobijut
jeho ves sonm Izrailskij." (.. Kto sa menu Božiemu rúha, nech
zomrie; nech ho ukameňuje celý zástup".) (Mojž. III. 24.16)
168. Kto hreší preklínaním 7

Preklínaním

hreší,

kto v

hneve sebe, alebo

druhému od Boha zlé žiada.
169. Čo znamená prísahat 1

Prisahat znamená vola! za

svedka Boha, že

hovorime pravdu.
170. Kto prisahá hriešne?

Hriešne prisahá, 1. kto bez potreby prisahá;
2. kto krivo (falošne)

sahá;

3.

kto prisahá,

dobré opustí.

alebo v pochybnosti pri
že zlé učiní,

alebo

že

60
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Kto sľúbil niečo prísahou a nechce to dodrža!, pácha
zrušenie prisahy, vierolomstvo.
*

• Napr. rúba!, kosi!, oraf. mláti!, ši!. praf otd. neslobodno.
- Kreslenie, maľovaníe, pfsanie (aj na stroji) a podobné
práce nie sú �elesné, ale duševné, preto sú dovolené.

171. O kom hovorime, že činí sIub?

Kto Bohu nejaký dobrý skutok sľubuje, o tom
hovoríme, že činí sľub.
Sľub učini! slobodno len po vážnom rozmyslenf í lebo
kto nechce splni!. čo pod ťarchou hriechu Bohu sľúbil, pácha
hriech. Ale ak nemÔžeme splni! sľub, vtedy máme prosil
duchovného otca o radu.
*

175. Kedy slobodno i v nedelu konal všednú prácu?
Všednú prácu slobodno vtedy konať i v ne-

deľu, ked to nevyhnutná potreba vyžaduje.
.. Nevyhnutná potreba vyžaduje všednú prácu v nedeľu
napr. v čase nebezpečenstva. ohňa, povodne. alebo inei
nehody. taktiež ked to úcta Božia. veľká núdza alebo láska
k bližnému požaduje.
Napomenutie. Svedomite zasväcuj nedeľu. aby si �ak
.
zoslúžil Božie požehnanie na budúci týždeň! NeuzfvaJ
k
zábavám slobodný čas nedeľny. ale maj vtedy starost o
svoju dušu! Zvlášle chráň sa takých. čo hlučnými a hrieš
nymi zábavami znesväcujú svätý nedeľný čas!

Napomenutie. Daj pozor, aby si si nenavykol preklInafí
to je ohavnou obyčajou surových a bezbožných ľudJ.
Neprisahaj rahkomyseľne! Vo svojich nehodách pobožne
volaj o pomoc sväté meno Ježiša Krista (Isusa Christa)!

Tretie Božie prikázanie.

"Pamjataj, abys deň neáifnyj svjatil".
(Spomni, aby si deň sviatočný svätil.)
172. Čo prikazuje Boh v tretom prikázaní?

V treťom

prikázaní Boh prikazuje, aby sme

deň Pána, to jest

nedeľu. svätili.

.. V Starom zákone bola sobota dňom Pána í avšak my
kresfania svätíme nedeľu, lebo Ježiš Kristus (!sus Christos)
v nedeľu vstal zmftvych.

Nedeľu máme

tak svätiť, že 1. službu Božiu
2.

že všednú prácu

nekonáme ani iným kona! nekážeme.
.. Okrem služby Božej je veľmi užitočné a potrebné,
aby sme v nedeľu i kázeň počúvali. Ježiš (Isus) hovori:
"Iže jest ot Boha slovo božije poslušajet". ("Kto je z Boha.
slovo Božie sly§f".) V nederu máme pristupoval i ku svia
tostiam, máme fsl na nešpory (utreňu, večerňu) a na kre
sfanské vyučovanie, máme čftal nábožné knihy a vykonávaf
skutky milosrdenstva. (Napr. nemocných navštfvif.)
174. Ktoré sú všedné práce?

-

Všedné práce
náva obyčajne
meselníci.

sú telesné práce, ktoré vyko-

čeraď, služobní, nádennici a re

Božie prikázanie.

"Čti otca tvojeho i mater tvoju, da blaho
ti budet i dolhofiten budeš na zemIi".
(Cti otca svojho i matku svoju.)
176. Čo prikazuje Boh vo štvrtom prikázaní?

-

Vo štvrtom prikázaní Boh prikazuje, aby sme
našich

rodičov

ctili, milovali a im poslušní boli.

177. Prečo máme svojich rodičov ctif a miloval?

Svojich

173. Ako máme svätil nedelu?

(svätú omšu) počúvame,

Štvrté

rodičov

máme

ctiť a milovať

preto,

lebo oni sú po Bohu najväčši naši dobrodinci.
178. Čím máme ukázal, že svojich rodičov ctíme a milujeme?

Že svojich rodičov ctime a milujeme, to máme
ukázať

tým, že ich

modlíme

a

nezarmucujeme, za nich sa

v núdzi im pomáhame.
(Malý Ježíš [!sus] v Nazarete.)

179. Čo sIúbil Boh tým dietkam, ktoré ctia svojich rodičov?

Tým dietkam, ktoré ctia svojich rodičov, Boh
sľúbil požehnanie a blahoslavenstvo.
.

Jai)
et.
(em.
S

180. Čo očakáva tie deti, ktoré svojich rodičov nectia?

Tie deti, ktoré svojich rodičov nectia, očaká
va hanba a potupa od ľudí, od 'Boha však trest
i na tomto,

na druhom svete.

(Chám. Synovia Heliho. Absolon.)
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* Proti úcte a láske k rodičom breši, kto sa za rodičov
hanbi, alebo nimi opovrhuje, ich chyby vypráva, proti nim
je surový a vzdorovitý, s nimi sa dohaduje, icb neposlúcha,
zlé im praje, ba najviac, keď ich aj bije.

181. Okrem rodičov koho máme ešte poslúchaf?

Okrem rodičov máme poslúchať ešte i cirkev
ných a svetských predstavených.
.. Cirkevní predsfavenl sú: pápež, biskupi a duchoVDl
otcovia . Svetskí predstavenl sú: krM, prezident republiky,
vrchnosti, učitelia, majstri.
182. Kedy neslobodno poslúchať rodičov a predstavených?

Rodičov a predstavených neslobodno poslúchať
vtedy, keby nám niečo takého rozkazovali, čo
je proti vôli Božej.
.. Sv. Peter apoštol hovori: "Povinovatisja podobajet
Bohovi pače, neželi čelovikom" ("Viac máme poslúchať
Boha, než ľudi") (Skutky apošt. 5, 29.)
.. Občania sú povinní volíť si dobrých predstavených a
poslancov a tak napomáhať, aby správa krajiny a zákony
zodpovedaly vôli Božej.
Napomenutie. Poslúchaj rád rodičov a predstavených
svojich podľa pr/kladu dieťaťa Ježiša (Isusa) I Buď im po
vďačný počas celého svoiho života a modlievaj sa za nich I
Nezabúdaj ani na úctu, ktorou si povinný starš/m!

.. Zdravie a život vydáva v nebezpeč� nstvo na� ríklad,
.
kto je nemierny v jedení a pitl, kto Je hnevllvy alebo
nemravný a výstupný.
.
.
.. Kto si odoberie život, je samovrah; pácha naJhrozneJši
hriech proti sebe a viac ho nemôže už napravit Samovrah
nemôže byť účastným cirkevného pohrebu, ak zom�el be�
.
rúto�ti, vynimajúc. že svoj skutok spáchal v pomatenostt
mysle.
186. Kto škodí bHžnému na duši?

Bližnému na duši škodí, kto ho

pohoršuje,

to

jest k hriechu zvádza.
"Iže ašče s?bla�nit jedinah<;, .m�
* Ježiš (Isus) hovori:
Iych sich vi ru,i uščich �o . mja, une lest lemu : �a oblslt�. l �
.
_
žernov oselskiJ na VYJI leho, l potonet v pUČ1Ul morskl � .
(.. Kto jedného pohoršl z týchto malučkýcb, ktorl vo mn.a
veria, lepšie by mu bolo mlynský kameň na kr�y zaveslt
a vhodiť do morskej hlbočiny") a zase "Hore čelovIku tomu,
imže soblazň prichodit" (,.Beda človekovi, z ktorého pohoršenie pochádza".) (Mat . 18. 6. 7.)
k hriechu zvádza, kto vypráva bezbozné,
* Druhého
alebo nemravné veci, také knihy, alebo obrazy dáva dru
hým, zlým prlkladom slúži, hri�šnu vec ra�i, na zlé .uči
alebo zvádza, druh'ému ku bnechu napomaha, druheho
•

hriech chváli.

187. Čo

máme

činif, ak

sme

uškodili

blížnému

na tele,

alebo na duši?

Piate Božie prikázanie.

"Ne ubij.

fi

(Nezabiješ.)

183. Kto hreší proti piatemu Božiemu prik;ázaniu?

-

Proti piatemu prikázaniu hreší ten, kto bližnému,
alebo sám

sebe uškodi na tele, alebo na duši.

184. Kto škodí bližnému na tele 7

Bližnému na tele škodí ten, kto mu na zdraví
ublíži, surovo s ním zaobchádza, alebo ho zavraždí.
.. Bližnému
na tele škodíme i vtedy, keď mu život
zhorčujeme a skracujeme hnevom, závisťou a podobným.
* Už ai úmysel vraždiť
je veľkým hriechom. Tí, ktorí
v súboji (duel) zápasia a pri ňom pomáhajú, sú vytvoreni
z Cirkvi.

185. Kto sa prehrešuje proti svojmu vlastnému telu?

Proti vlastnému telu sa prehrešuje, kto svoje
zdravie

alebo

svoj

život· bez potreby vydáva

v nebezpečenstvo, alebo si život odoberie.

Ak sme uškodili bližnému na tele alebo na
duši, musíme ten hriech nielen oľutovať, ale i spô
sobenú

škodu musíme nahradiť,

nakoľko možno.

188. Kto škodi sebe samému na duši?

Sebe samému na duši škodí, kto hriech spácha.
Napomenutie. Buď tichý, pokojamil.� vný, va�j sa zlých
spo}očnikov, ktorl fa k hriechu zvá�zaJu ale am ty nezva. :
:
dzaj druhého ku hriechu I Z rozpustilosti nebuď ukr�tný an�
proti zvieratám, lebo to vedie časom k ukrutnosb prob
ľudom .

Šieste Božie prikázanie.

"Ne čužolož". (Nezosmilniš.)
189. Kto hreší protí šiestemu Božiemu prikázaniu?

Proti šiestemu Božiemu prikázaniu hreší ten,
kto s hriešnou vôľou myslí, hovorí, počúva, po
zerá, alebo činí necudné veci.
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• Svätý Pavel apoštol hovori: "Nečistota nech sa ani
nespomína medzi vami".
.. Nečistými my�lienkami hreší ten, kto sa schválne nimi
zapodieva a v nich radosť nachádza. Kto nechtiac vidí
alebo počuje nečistú vec, ten nehreší.
• K nečistote zvádzajú zkazenf ľudia, neslušné obrazy
a čftania, opilstvo a lenivosf.
190. Prečo sa máme zvlášte chránit hriechov nečistoty?

Hriechov nečistoty

máme sa chrániť zvlášte

preto, lebo sú to veľmi ošklivé a nebezpečné
hriechy.

... Kto cudzí majetok potajomky berie, ten kradne: kto
ho násilne berie, ten pácha lúpež. Klamstvom hreší, kto
falšovaním, napriklad falšovanými peniazmi, falošnou mierou,
zlým tovarom. škodi druhému. Aj úžerou hreši človek keď
totižto 'fa pôžičku prfliš veľký úrok prijíma. Aj ten h reši,
.
kto prJJlma ukradnutú vec, zapríčiňuje alebo pomáha po
škodí! druhého; taktiež, kto ndjdenú vec vlastnikovi ne
vráti, kto dlžoby svoje vyplatiť nechce.
194. Čo máme činU, ked je u nás cudzia vec, alebo .ked sme
zapríčinili druhému škodu?

Cudziu vec musíme naurátíf; škodu však na
hradil, len čo môžeme, lebo ináč nedosiahneme
odpustenie od Boha.

191. Prečo sú hriechy nečistoty nebezpečné?

Hriechy nečistoty sú preto veľmi nebezpečné,
lebo telo a dušu kazia a človeka do hanby a
zatratenia prinášajú.

(Sodoma a Gomora.)

.. Aby sme do hriechov nečistoty neupadli: l. máme
sa chrániť všetkého, čo k nečistote zvádza ; 2. máme
sa často spovedať a prijímať; 3. v pokušení máme prosiť
Boha o pomoc; 4. máme mať na mysli, že Boh všetko vidí
a že v každom okamženf môžeDte zomrie!.
.. Keď nevieme, či sa niečo protiví čistote, máme sa
toho chrániť a prosir rodičov alebo duchovného otca o radu.
... Ježiš (Isus) hovorí: "Blaženni čistym serdcem jako
tii Boha uzrjat". ("Blahoslavení čistého srdca, lebo oni
Boha vidieť budú".)

*

Cudz! majetok môžeme vrátif ai potajomne.

Keď ohľadne náhrady
radu duchovného otca.
*

... Keď vlastníka ukradnutej veci alebo jeho dedičov
nájsť nemôžeme, vtedy tú vec alebo majetok musime daC
chudobným ,alebo obetovať ju na nejaký svätý cieľ.
... Vlastný svoj majetok musime užlvaf podľa vôle Božej.
Nesmierne majetok svoj premárniť, ale ani lakomí nesmieme
bY( a chudobných máme radi napomáhaf.
Napomenutie. Neopúšťaj cestu statočnosti I Ani malú
vec nikdy neodcudzuj, ani rodičom I Buď spokojný s tým,
čo máš a čo nadobudneš statočným spôsobom! Cudzie
imanie nemá božské požehnanie.

Napomenutie. Dávaj pozor na sv. čistotu. lebo tá je
veľkou okrasou tvojej duše I Hoci ťa nikto nevidí, nikdy
nečiň nič takého, čo by si sa neopovážil učiniť pred ro
dičmi a pred slušnými ľuďmi.

tvojehoH.

192. Kto hreší proti siedmemu Božiemu prikázaniu?

Proti siedmemu Božiemu prikázaniu hreši ten,
Kto činí nespravodlivo škodu svojmu bližnému?

svojmu

bližnému

ten: 1. kto majetok bližného ukradne, alebo po

kazí j 2. kto svojho bližného oklame.

krivého svedectva

195. Kto hreší proti ôsmemu Božiemu prikázaniu?

Proti ôsmemu prikázaniu Božiemu hreší ten,
kto luhá alebo bližnému na cti utŕha.

kto bližnému nespravodlivo škodu činí.
činí nespravodlivo

(Nepreriekneš

proti bližnému svojmu.)

"Ne ukradi". (Nepokradneš.)

Škodu

Ôsme Božie prikázanie.

"Ne buď svidkom fafšivym protiv bližňaho

Siedme Božie prikázanie.

193.
-

máme pochybnosf, prosme o

(Falošnl svedkovia proti JeŽiŠovi-Isusu.)
196. Kto hreší luhaním ?

Luhanfm

hreší,

kto

hovorí

nepravdu,

aby

druhého do omylu priviedol.
5
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"
• Ježiš (Isus) riekol: "Diavol jest otcem lži . (Diabol je
otcom lži".) Sävté Písmo hovorí: "Lživyia usta skverny pred
Bohom". ("Luhavé ústa ošklivé sú pred Pánom:')
Každá lož je hriechom i vtedy, keď niekto zo. žartu
luhá. Kto sa pretvaruje. i ten luhá (pokrytf!c).
•

197. Kto škodí svojmu bližnému na ctí?

Svojmu

bližnému

škodí

Deviate a desiate Božie prikázanie.
."Ne požada/ ženy bližňaho tvojeho" "Ne požadaj
ni žadnoj vešči bližňaho tvojeho. "
(Nepožiadaš
manželku bližného svojho.)
(A nepožiadaš ani
majetku bližného svojho, ani ničoh
o, čo jeho je.)
-

na cti:

1.

kto bez

dostatočnej príčiny o druhom zlé predpokladá
alebo o ňom zlé za isté má; 2. kto svojho bliž

201. Čo zakazuje Boh v posledných dvoch
prikázaniach 1

V posledných dvoch prikázaniach
Boh necudné a nečestné žiadosti.

ného ohovára; 3. kto svojho bližného vysmieva
(prezýva) alebo potupuje.

• Schopnost. sila, usilovn
ost, šporivost ľudí nie je rovnaká,
a preto ani majetok ich nie je rovnaký.
Bohatý podľa vôle
Božej má pomábat chudobnému. Chudobný
musí dôverovat
v dobrotu Božiu a chlieb svoi, statočnostou
zarobený, má
si vážiť viacej, než majetok nečestne získan
ý.

Kto o druhom bez dostatočnej prlčiny zlé pred'pokla�á.
hreši krivým podozrievanim ; kto �e� dostatočne) P�čIDY
.
o ňom zlé za isté má, hreší opovdzllvym
posudzovamm.
•

•
Nesudite da ne sudimí budete" (.Nesúďte, aby ste
neboli' súdení"). hovori Ježiš (Isus).

Napomenutie. Nebaž po cudzom majetk
u, lebo lakomstvo
je ošklivým hriechom I Keď v tebe povsta
ne hriešna žiadosf,
odriekaj túto krátku modlitbu: O láskav
ý môj Ježišu (Isuse),
chráň moju dušu od hriechu I""

198. Kto hreší ohováraním 1

Ohováraním hreší, kto chyby

bližného bez

potreby odkrýva.
* Chyby bHžného len vtedy máme pred druhým vyjavit
.
(napr. pred rodičmi ale ?o predstaven�ml),
eď ho tým
.
spôsobom napravit alebo IDé zlo odstráni! mozeme.

ej o piatich cirkevných prikázaniach.

�

199. Kto hreší nactiutŕhaním alebo osočovaním?

Nectiutŕhaním alebo osočovaním hreší, kto na
chyby jeho zväčšuje.
200. Čo je povinný,
-

kto čest

bližného

ohováraním

alebo

nactiutŕhaním urazil?

Kto ohováraním alebo nactiutŕhaním čest bliž

ie ho povinný odprosil
odvolal.

ného urazil,
voril,

202. Aké prikázania máme
-

bližného vymýšľa chyby, ktorých nemá, alebo

a čo ho

• Kto učinil škodu ohováraním a to vopred vedel, ten
musí i zaprlčIDenú škodu nahradif.

• Kto bližného ohováral, musí sa usilova! bližného zase
ospravedlni! a nakoľko možno, čes! jeho zachráni!.

Posmievanie a opovrhovanie je tiež hriechom proti
cti nášho b1ižného.
•

Napomenutie. Buď vždy úprim�ý a �ai v ošklivosti
lúhaniel Nevyprávaj neláskavo o svvJom bhznoml Keď pred
tebou o druhých zle vyprávajú, ukáž, že to nerád počúvaš!

zakazuje

Božích prikázaní?

ešte

zachovával okrem desal

Okrem desať Božích prikázaní mám
e zacho
vávať ešte i päl cirkevných prikázaní.

* Cirkev od Ježiša Krista
(Isusa Christa) dostala moc a
právo spravovať veriacich, a preto v
jeho mene vydáva
príkazy. Ježiš (!sus) dal túto moc Cirkvi
týmito slovami:
"Jelika ašče svjažete na zemU, budut
svjazani na nebesi".
("Cokoľvek zaviažete na zemi, bude zaviaz
ané i na nebi. " )
• Kto nezachováva cirkev
né prikázania, ten pácha zväčša
smrteľný hriech, lebo Ježiš (Isus) hovor
i: "Ašče že i cerkoy
presluŠ8jet, budi tebi jakote jazyčnik i
mytar" . (" Kto Cirkev
neposlúcha, buď tebe ako pohan a pubIik
án [verejný hrieš
nik)." Mat. 18. 17.)

:203.
Ako znie pät cirkevných prikázaní
1
-

(Viď str. 17).
Okrem piatich prikázanl má Cirkev ešte
aj iné naria
denia. Aj tieto musíme prfsne zacbovávaf.
Tak napríklad
zakazuje Cirkev zakázané knihy čítať,
do bezbožných spo
ločnost! (napr. slobodných murárov, komun
istov), do zaká
zaného (miešaného) manželstva vstúpi!.
•

/
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*

Cirkev má moc a právo potresta! tých. ktorí jej pri
kazy. zlomyseľne nezachovávajú. A to: môže im odoprie!
sviatostí. zastupovanie krstných a birmovných rodičov, môže
ich vytvorit z Cirkvi a môže im odoprie! cirkevný pohreb.

Prvé cirkevné prikázanie.

cirkevné

sú

\

-

Druhé cirkevné prikázanie.

204. Kolkoraké sú sviatky cirkevné?

(prazdniki)

• .

Sviatky od Cirkvi ustanovené mám
e zasvätit
tak ako nedeľu.

"Dni svjatočnii svjatiti".
(Prikázané sviatky svätif.)

Sviatky

(2-\

(11. sept.) Šľatie hlavy sv . 'ána Krstil
..
el'a Usl'kqovent)e
hla� . J�
e&tLtel'.aJ-8J'. nov.
.
nov. sv. Michala
l sboru anjelov � Micha
iv bezpl tných sil). 6. deco
(19. s1ec.) sv. Mikuláša
V.
Nikolaja). 27. dec. (9. Ja
' n. )
sv. $.�efana.
Nedekretálne sviatky: S-ho (l8-ho júla) sv.
Cyrila a Me
toda. 12-ho (25-ho) novembra sv. Jozafata.

205. Ako máme zasvätil sviatky oo
cirkvi ustanovené?

I

-
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trojaké: 1.

sviatky "Pána" ("Hospodské") ; 2. sviatky "Boho
rodičky" ("Bohorodičné") a 3. sviatky svätých.
.. Sviatky Pána (Hospodské) : 1. jan. (14 . jan.) Obrezanie
Pána (Obr!.zaniie.. .HQspodne. Nový rok, sv. Vasilia). 6. jan.
(19. janTZjavenie Pana (Boho�vlenije Hosl!0.Q.u.e.). Je to
pokrstenie Ježiša Krista (kreščenije Isusa Christa). 2. febr.
(15. febr.) Hromnice (Srite!ilie Hospodne , ked 40 dňový
Ježiš (lsus) stretol savchráme so s arcom Simeonom. 6.
aug. (19. aug.) Rremenenie Pána (Pre�braže�ije lfospodne)
na hore táborskej. 14. sept. (27. sept . ) Povýšenie sv. kr/ža
25. deco (7. jan.) Narodenie
('lozdyiženii�t.u!ho_ r
Krista Pána (Roždestvo
Chris a). Veľká noc Vosko:senije Christovo,
ascba tri dni v prvú nedeľu po splni
jll1'fiébomeslaca.
anebovstúpenie Pána (Voz
. nesenije Hos
�tW 40-tý deň po Veľkej noci (Pasche). Sos/anie Ducha
"vätého (So§estvi'e Sv. Ducha, Rusaľa, Turíce). Dva dni.
NedekretJTrié sviatky: BoU; Telo 9-tý štvrtok po Vzkrie
sení (Voskresenii), Krista Kráľa (Christa Carja) posledná
nedela októbra.
Sviatky Bohorodičky (Bohorodičny): 25 . marca (7. apríla)
Zvestovanie Panny Márie (B1ahwciščenije Ď.i:lL.�a cii) . 15.
aug. (28. aug.) Nanebovzatie Panny Márie (lW:lenii�Y
-M.,arij). 8. sept. (21. sept.) Narodenie Panny Márie.lB..oi.
�ili'o Boh.w:2di&l.L!. okt. (14. okt.) Ochralla Panny Márie
Ll�_� 21. nov. 14.
dec.) Obetovanie Panny Márie (VQve
..
ivy M
-denije
26. deco (8. jan l Sbor Bohorodičky
(Sobor Bohorodicy).
Nedekretálne sviatky: 9-bo deco (22. dec.) Nepoškvrnené
počatie Bohorodičky (Bohorodicy).
Sviatky svätých: 30. jan. (12. febr.) Troch svätých (Trech.
svjatitelej).23. aprlla (6. mája) sv. Juraja (sv. Geóigi jaj.
24. júna (7. júla) Narodenie sv. Jána Krstiteľa_
1R9�jilvo
sv. Josnna Krestitefa). 29. júna (12. júla) sv. apoštolov
Petra i Pavla (Sv. verchovnych apostolov P�tra I Pavla).
20. júla (2. aug.) � EliáE!. (Sv. HH proroka). 29:" ng.


"V necliľu i svjato službu Božiju slucha
ti."
(V nedeľu a v prikázaný sviatok
svätú omšu nábožne slyšaf.)

206. Kto je povinný v nedelu a vo sviato
k &lužbu Božiu slyšal?

V nedeľu a vo sviatok službu Boži
u slyšaf
je povinný každý kresťan od siedm
eho roku, ak
ho dôležitá pričina neospravedlňuje.
... Dôležitá r!čin je napr. ospravedln
enie tých, ktod
�
�
pre nemoc nemo�u Isf
do chrámu. ktorí opatrujú nemoc
ný � h, . ktorý c � D;e)ská b zodkladná povin
nosf zdržuje (stráž
..
. ?
.
nICI, ze,lezD
lclan,
pohca
Jtí), alebo ktori b�vajú veľmi daleko
od chramu.

207. Kto sa prehrešuje proti druhému cirke
vnému prikázaniu?
r�ti druhému cirkevnému prikázaniu
prehresuJe sa: 1. kto celú službu Božiu
I
alebo niektorú
jej hlavnú čiastku z vlastnej viny
zamešká; 2.
kto počas služby Božej je schv
álne roztržitý
alebo neslušne sa chová.

�

Nap�menutie. Nezameškávaj službu
Božiu v nedeľu
a vo s�latok! Nakoľk? tí je len možné
, počúvaj i kázeň
a chodIevaj. I na utre/lu, večerňu.

Tretie cirkevné prikázanie.

"Prikazannyja posty postili."
(Prikázané pôsty zachovávaf.)

208. Čo prikazuje tretie cirkevné priká
zanie?
Tretie cirkevné prikázanie prika
zuje zacho
váva ť pôsty.
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Štvrté prikázanie cirkevné.

209. Čo znamená pôstU sa?

PôstU sa znamená v
dobu

označený deň

zdržal sa od jedenia

mäsitých

alebo
alebo

mliečnych pokrmov.

"Každaho roku choflem okolo Paschi ispovidatisja
i pričaščatisja", (Každoročne sa vyspovedal a aspoň
v čase veľkonočnom prevelebnú

210. Ktoré sú prikázané pôsty?

-

Sviatosf Oltárnu prijat.)

.

Prikázané pôsty sú trojaké:

týždenné, ročné

a sviatočné.

214. Kedy sa začína a dokial trvá čas velkonočnej spovedí

a prijímanía?

Týždenné pôsty sú: streda a piatok.
• Ročné pôsty sú: 1. Pôst pred Narodenlm Pána (Rož
desivom Christovým) od t3-ho (27.ho) novembra. 2. Veľký
, pôst pred Vel'kou nocou (Paschou) (7 týždňov), 3. Pôst
pred sviatkom sv. apoštolov Petra a Pavla, od pondelka
po nedeľí Všetkých svätých (Vsich Svjatyclz). 4. Pôst Bo
horodičky (BohorodlcyJ, od l-ho (H-ho) augusta.
* Sviatočné (prazdničny) pôsty sú: 1. Vigflia Božieho na
rodenia (Navečerije Roždestva Christovaho), 24.-ho deco
(6. jan,). 2. Vigllia zjavenia Pána (Navečerije Bohojavlenija),
5-ho jan. (lB-ho jan,) 3. Veľký piatok. 4. Sťatie sv, Jána
Krstiteľa (Uslk/lOvenie hlavy sv. Joanna Krestiteľa). 29-ho
aug. (ll-ho sept.): 5. Pozdvihnutie sv. Križa (Vozdviženije
č. K�esta). 14. sept. (27-ho sept.).

Čas veľkonočnej spovedi a prijímanía začína

•

2U. Kto íe povinný

sa od tretej nedele pôstnej a trvá a až do Na
nebovstúpenia (Voznesenija).
• Cirkev
svätá vermi žiada. aby sme sa mesačne vy
spovedali a ku prijímaniu pristupovali,
• Deti prvý
raz majú pristúpiť k s'povedi a prijímaniu
vtedy, ked už vedia rozozna! dobré od zlého a ked sú už
dosf pripravené; rozsúdif to prislúcha duchovnému otcovi.
* K sv,
prijimaniu po sv. spovedi
pristúpif, dokiaľ {ažko nezhrešíme.

pôsti{ sa?

smieme aj viackrát

Piate cirkevné prikázanie.

/

Každý kresfan od siedmeho roku je povinný
pôstif sa.
212 Ak� príčiny

"V postach ne svaďbovatiH• (V zakázanom
čase svadobné veselie a tanečné

uvolňuíú nás od pôstu?

zábavy nekonať.)

Od pôstu úvoľňuje: 1. fažká choroba, nemoc,
2. nedostatok pôstnych pokrmov, 3. fažká práca,
4. oslobodenie

(dišpenzácia) cirkevnej vrchnosti.

213. Čo sú "Volnicy"?

"Voľnic»''' sú také obdobia, ked je dovolené
užíval mäsité pokrmy aj v stredu a v piatok.
•
"Vornicy" sú: 1. Od Narodenia Pána
Isusa Christa) do predvečera zjavenia Pána
BohojavleDija), 2. týždeň po nedeli mytarja i
týždeň po Veľkej noci (Pasche), 4. Týždeň po
cha sv. (So§etvii Sv. Ducha).

(Roždestva
(navečerija
fariseja, 3.
SoslaDí Du

Cirkev prikazuje pôsty preto, aby sme nasledovali
priklad Ježiša Krista (Isusa Christa),.za svoje hriechy po
kánie činili a aby sme svoje zlé žiadosti ľahšie skrotili.
•

215. Co nám zakazuje Cirkev v piatom prikázaní?

V piatom prikázaní zakazuje nám Cirkev ko
nal slávnostné veselie (svadbu) a hlučné zábavy
v tých zapovedaných

časoch, ktoré sú

k

po

kániu a k zasväteniu ustanovené.
216. Ktoré sú zapovedané časy?

Zapovedané časy sú všetky pôsty i potom do
ba od Narodenia do zjavenia Pána (Roždestva
do

Bohojavlenija),

syropústny

týždeň po Veľkej noci (Pasche).

týždeň a svetlý

\ľ
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* Menšie hriechy
preto nuývame všedný::! i (prostitef
nými), lebo nepozbavujú nás posväcujúcej milosti, a pret�
.
i bez spovedi odpúšfajú sa nám rútoslou, dobrými skutkaml
a trpezlivosfou v časnom treste.

D) O prestúpení prikázaní alebo o hriechu.
1.

O hriechu vôbec.

224. Prečo sa máme chráni( i všedných hriechov 1

217.
- Kto pácha hriech?

Hriech

I všedných hriechov máme sa chrániť, lebo:
1. aj všedné hriechy urážajú Boha a pomaly
nás privádzajú k ťažkým hriechom; 2. prinášajú

pácha ten, kto vedome a dobrovoľne

neposlúcha prikázanie Božie.
• Boh zčiastky
sám vyjavil nám svoje prikuy, zčiastky
dáva nám skrze Cirkev na vedomie, čo od nás žiada.

218. Akým spôsobom môžeme sa dopustiť hriechu 1

-

II

Hriechu sa môžeme dopustiť štvorakým spô-

svete.

2. O zvláštnych druhoch hriechu.

sobom: 1. myšlienkami a žiadosťami, 2. slovami,

3. skutkami, 4. opustením dobrého.
Opustením dobrého hreši ten, kto nečiní niečo dobrého,
čo učiniť je povinný.

na nás tresty časné na tomto alebo na druhom

225. Ktoré sú zvláštne druhy hriechov?

Zvláštne

•

219. Či sú všetky hriechy rovnaké?

Hriechy nie sú

všetky rovnaké; niektoré sú

ťažké, čiže smrteľné, iné sú malé, čiže všedné
(prostiteľné).
Hriech smrteľný pácha, kto vedome a dobrovoľne, vo veľkej veci, neposlúcha príkaz Boží.
221. Prečo sa máme chrániť smrtelného hriecltu?

Smrteľného hriechu máme sa všemožne chrániť
preto,

lebo

ním

fažko

urážaJDe

Boha a sebe

robíme najväčšiu škodu.
222. Akú škodu robíme sami sebe smrtelným hriechom?

Smrteľným hriechom 1. strácame milosť Božiu
a kráľovstvo

nebeské,

2.

uvaľujeme

na seba

časné a večné tresty.
* Ťažké hriechy menujeme smrtel'nými hriechami, lebo
zbavujú nás posväcujúcej milosti, to jest odoberajú nám
nadprirodzený život duše a zapríčiňujú večnú srn rf v pekle .
(ZU anjeli. Prv! naši rodičia.)

223. Kto pácha všedný hriech?

-

Všedný hriech pácha, kto v malej veci, alebo
nie

celkom

príkaz Boží.

vedome

a

dobrovoľne neposlúcha

druhy hriechov

sú

nasledujúce: 1.

sedem hlavných hriechov, 2. šes! hriechov proti
Duchu Svätému, 3.

do

neba volajúce hriechy,

4. cudzie hriechy.
226. Ktoré sú hlavné hriechy?

Hlavné

220. Kto pácha ht'iech smrtelný?

-

I.:

3.

hriechy

smilstvo,

4.

sú:

závisi,

1. pýcha, 2. lakomstvo,
5. obžerstvo, 6. hnev,

7. lenivosť.
•
Sedem hlavných hriechov nazývame hlavnými nie
preto ako by každý z nich bol vždycky smrteľným hriechom,
ale preto, lebo z nich pochádza mnoho iných hriechov.

227. Ktoré

sú

hriechy

proti

Duchu

Svätému

a ktoré do

neba volajúce 1

Hriechy profi

Duchu Svätému

sú:

1. opo

vážlivo spoliehať sa na Božie milosrdenstvo ; 2.
zúfať

nad

kresťanskej

Božím

milosrdenstvom;

3. poznanej

odporovať; 4. milosť Božiu

pravde

druhému závidieť; 5 naproti spasiteľnému napo

mío � niu

zatvrdilé

srdce mať; 6. v nekajúcnosti

úmyselne zotrvávať.
Do neba volajúce hriechy sú.'
vražda;

2.

1. úmyselná

hriech sodomskýj 3. sužovanie 'Vdov

a sirôt; 4. nespravodlivé zadržanie mzdy robot
níkom a služobníkom.
(Judáš, Farizei, Kain, Herodes, Farao. )
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" Do neba volajúce hriechy sú také hrozné, že takrečeno
do neba volajú o pomstu.

228. Kto pácha cudzí hriech 7

Cudzí

hriech pácha, kto

hriechy

druhých

napomáha.

* Sväté Písmo hovori: "Ľubľaj bidstvo, pohybnet". ("Kos
nebezpečenstvo miluje, zahynie v ňom".) Príslovie: Kto ta
ohňa nechráni, ten sa rahko popáli.
233. Čo napomina človeka vnútorne, čo má činí( a čo nie"

Čo má človek činiť a

" Cudzie hriechy sú: ku hriechu radif, iným kázal hrešil,
ku hriechu iných privolil, iných ku hriechu popudzovaf,
hriechy iných chválif, pri hriechu iných mlčal, hriechy
iných netrestaf, ku hriechu iných pomoc poskytoval, hriechy
iných zastával. Kto cudzí hriech pácha, menuje sa spolu
vinnik alebo účastnik hriechu. Sem patri aj pohoršenie.
Napomenutie. Usiluj sa poznal predovšetkým svoju
hlavnú chybu a proti nej bojoval I Ak sa ti podari premôc[
svoju hlavnú chybu, vtedy aj iné rahko premôžeš.

čo nie, na to ho vnú

torne napomína svedomie.

E) O dobrých skutkoch a o čnostiach.
234. Čo máme ešte činif okrem toho, že sa hriechu chránime?

Okrem toho, že sa

hriechu chránime,' máme

ešte i dobré činiť a vynasnažovať sa, aby sme
boli vždy lepšími a dokonalejšími.

3. O pokušení. O svedomí.
229. Čo nás pokúša ku hriechu?

Ku hriechu nás pokúša:

1. naša prirodzená

náklonnosť ku zlému, 2. zlý duch, 3. zlí ľudia.

* Z

(Kain. Eva. Synovia Boží pred potopu sveta.}

pokušenia sa len vtedy stane hriech, keď ku zlému
privolime. Boh dopúšla pokušenie, aby sme dokázali vôľu
k dobrému a aby sme mali väčšiu zásluhu, keď pokušenie
premôžeme.

Pokušenie premôžeme, kaď sa modlime a po• Keď sme
v pokušení, zvlášl dobre je prežehnal sa,
volal Ježiša (Isusa) na pomoc, nejakou osožnou vecou sa
zapodieva!.

231. Čo nás ešte môže pohnúf ku hriechu okrem pokušenia?

Okrem pokušenia môže nás pohnúť ku hriechu
ešte i príležitost ku hriechu.
ku

hriechu

môže

byť

nejaká

osoba, spoločnosť, miesto, hra a vôbec všetko,
čo nás môže do hriechu priviesf, keď sa tomu
nevyhneme.

Bohu

sa

najviac

ľúbia

tie

skutky, ktorými

pôstime a almužnu dávame.
237. Kedy

si

zasluhujeme

dobrými

skutkami

královstvo

nebeské?

Kráľovstvo nebeské si dobrými skutkami za
sluhujeme

vtedy, ked

sa v milosti Božej na

chádzame a ked skutky svoje konáme z dobrého

232. Čo môže byf priležitosfou ku hriechu 7

Príležitosťou

Dobrými menujeme tie skutky, ktoré sa ľúbia
Bohu.

príkazy jeho zachovávame, dalej keď sa modlíme,

kušeniu hneď od začiatku odporujeme.

-

235. Ktoré skutky menujeme dobrými?

236. Ktoré skutky sa Iúbia Bohu najviac 7

230. Ako premôžeme pokušenie?

-

" Nie je dosl, keď k�náre stromu nie sú suché, lež i
ovocie má byl nll ňom. Ježiš (Isus) hovori: "Vsjakoje do
broje drevo ovošči dobri prinosit, vsjakoje drevo ne pri-'
nosjaščeje dobraho ploda izsikajetsja i v ohň vmetajetsja".
("Každý dobrý strom dobré ovocie nesie. Každý strom,
ktorý nenesie dobrého ovocia, bude vyfatý a do ohňa
hodený".)

(Sv. Peter.)

• Keď nás niečo veľmi rahko privádza ku hriechu, vtedy
sa to menuje najbližšia priležifosf ku hriechu.

úmyslu.
" Kto sa v hriechu nachádza, dobrými skutkami môže
si zaslúžil časnú odplatu a môže dostal Božiu milosf, aby
sa polepšil.
238. Kedy činime čo z dobrého úmyslu?

Z dobrého úmyslu činíme vtedy, ked to k vôli
Bohu a na slávu Božiu činime.
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* Dobrý úmysel môžeme v sebe vzbudiť takto:
môj, všetko chcem činiť ku tvojej cti a sláve!"

I,Boie

239. Koho menujeme dobrým alebo čnostným človekom?

-

Dobrým alebo čnostným človekom menujeme
toho, kto je vždy hotový činiť dobré.

240. Ktoré sú najprednejšie čnosti?
Najprednejšie čnosti sú

tri

božské

čnosti:

viera, nádej a láska.
241. Ako v sebe môžeme vzbudí( božské čnosti?

Božské čnosti môžeme

v

sebe vzbudiť takto:

"Ú, môj Bože, verím v teba, lebo si večne
p avdomluvnýl

Ú, môj Bože, dúfam v teba, lebo si nekonečne
verný a milosrdný!

Ú, môj Bože, milujem fa nadovšetko, lebo si
nekonečne dobrý a milovania hodnýl"
242 Zvlášť kedy máme v sebe vzbudil vier0, nádej a lásku?

Vieru,

nádej a lásku

máme v sebe

zvlášf v nedeľu a vo sviatok,

vzbudiť

potom pred pri

jatím sviatosti a v nebezpečenstve smrti.
* Okrem božských čnosti najpotrebnejšie sú štyri základ
né (uholné) čnosti, a to: 1. múdros!: 2. spravodlivost: 3.
miernos!: 4. pevnosť ducha.
* Múdrosťou nazývame opravdivé dobro: spravodlivosťou
každému dávame, čo mu patrí; miernosťou vo všetkom.
zvlášte v radostiach zemských. zachovávame slušnú mieru i
pevnosťou ducha všetky nehody a trápenia znášame, aby
sme vyplnili vôľu Božiu.

základných (uholných) čností pochádzajú čnosti
• Zo
hriechom postavené, a to:
siedmim hlavným
oproti
poníženost, štedrost, čistota, láska, striedmost, tichosf a
horlivosť v dobrom. - Čnosti základné a z týchto pochá
dzajúce čnosti menujeme énos(ami mravnými, a kto má tíeto
čnosti mravné, nazýva sa mravným.

243. Čí príklad máme nasledovať, ked cheme bY( dobrými
a dokonalými?

Keď chceme byť dobrými a dokonalými, máme
nasledovať príklad Ježiša Krista (Isusa Christa)
Kristus (lsus Christos) v Osmich blahoslaven
• Ježiš
stvách dal nám naučenie, ako ho máme nasledovaf:

l. "Blažení niščii duchom, jako fich jest carstvo nebesnoje,
2. Blažení plačuščii, jako Hi uMatsja.
3. Blažení krotcyi, jako tii nesUdat zemľu.
4. Blaženi alčuščii i bžduščii pravdy, jako tii nasyfatsja.
5. Blažení milostivii, jako tii pomilovani budut.
6. Blažení čistii serdcem, jako tii Boha uzrjat.
7. Blažení mirotvorcy, jako tH synove Božii narekutsja.
8. Blažení izhnaní pravdy radí, jako tích jesf caratvo
nebesnoje."
1. . . Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské.
,
2. Blahoslavení, kloli plačú, lebo oni potešení budú.
3. Blahoslavenl tichí, lebo oni zemou vládnu! budú.
4. Blahoslavení, ktor! lačnejú a žíznia za spravodlivosťou,
J.ebo oní nasýtení budú.
5. Blahoslavení milosrdní, lebo oní milosrdenstva dôjdu.
6. Blahoslavení čist! srdcom, lebo oni Boha vidief budú.
7. Blahoslavenf pokojnf, lebo oni synmi Božími na
'zvani budú.
8. Blahoslavenf. ktor! protivenstvo trpia pre spravodli
vosf, lebo ich je kráľovstvo nebeské".
"Katollcke spolky sú veľmi vhodné na to, aby sme si
v nich zvykli na čnostný život a čnostné veci sa naučili.
- My máme nasledujúce kotolícke spolky : l. Obščestvo
najsvjafíjšaho Serdca Isusa Christa; 2. Obščestvo Vsespo
mahajuščej Bohorodicy; 3. Obščestvo sv. Rozanca; 4. Ub
ščestvo sv. Prestola (Oltárny spolok); 5. Liga sv. Tarzicija
(pre deti); 6. kongregácie.
... Na dosiahnutie väčšej dokonalosti Ježiš Kristus (Isus
Chrístos) odporúča tri rady' evanjelické; tie sú: 1. dobrovolná
chudoba; 2. večná čistota; 3. dokonalá poslušnosf. �..", .
.. Tri rady evanjelické sú povinní zachovávať rehoľníci
.
,v
(monachi), ktod sa k tomu sľubom zaviazali. �
" Naši rehoľntci sú; 1. Mužské rehole; čin (rád) sv. Va
silija Velikaho (Vasiliáni) s hlavným kláštorom (monastierom)
v Medzilaborciach a čin lzbaviteľa (Redemptorísti) s klá
štorom v Michalovciach. 2. Ženské rehole: Sestry Vasiliánky
s hl. kláštorom v Prešove a Sestry s[užebnicy preneporoč
naho začatija Prečistoj Ďivy Marii s hl.kláštorom v Prešove
a Michalovciach.
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* Boh dáva každému dostatočnej pomocnej milosti, aby
mohol byt spasený.
• Aby nám milosf pomocná slúžila k spaseniu, nesmieme
jej odporovať, ale musíme s ňou spolupracovaf.

2. O

milosti posväcujúcej.

247. Čo činí Boh v našej duši skrze milosf posväcujúcu?

Skrze

milosť posväcujúcu Boh očisťuje našu

dušu od smrteľných hriechov, posväcuje ju, prí
jíma

nás

za

dietky

svoje

a

činí nás dedičmi

kráľovstva nebeského.
• Posväcujúca
milosf dáva našej duši nadprirodzený
život a činí ju svätou. Bez posväcujúcej milosti nemôžeme

Sošestvije Sv. Ducha - Soslanie Ducha Svätého.

byf spasení.

(Podobensto o rúchu svadobnom)
248. Kedy sme dostali prvý raz milosf posväcujúcu?

Tretia časf.
o

-

,

Milosf posväcujúcu prvý raz dostali sme vtedy,
ked nás pokrstili.

prostriedkoch milosti.

249. DokiaI zostáva milosf posväcujúca v našej duši?

Aby sme mohli byf spasení, musÍMe použivaf to,

Milosť posväcujúca zostáva v našej duši, dokiaľ

čím dostaneme milosf Božiu.

A)

O

sa nedopustíme smrteľného hriechu.
Napomenutie. Posväcujúca milosf je najdrahším darom
Božím. Bud hotový radšej čokoľvek iného stratil než milosti
Božej sa pozbavil I

milosti Božej.

244. Čo nám je najviac potrebné, aby sme mohli byf spasení?

-

B)

Aby sme mohli by! spasení, potrebná nám je
najviac pomoc, čiže

milosf Božža.

Milosť Božia je dvojaká:
čiže

1.

O

Skrze milosť pomocnú Boh

osvecuje a po-

silňuje našu dušu, aby sme to dobré, čo je
k spaseniu potrebné, poznať a vykonať a hriechu
sa chráni! mohli.

svža

tosfami, svätenžnamž a modlitbou.

pomocná a milosť posväcujúca.

246. Čo činí Boh v našej duši skrze milosf pomocnú?

-

Milosf Božiu môžeme si najskôr získať

milosť pomáhajúca,

milos.ti pomáhajúcej, čiže pomocnej.

prostriedkoch milosti.

250. Čím môžeme si najviac ziskaf milosf Božiu?

245. Aká je milosf božia?

-

O

I.
•

O sviatostiach. (O tajnach.)

251. Čo sú sviatosti?

Sviatosti
ustanovené

sú

od Ježiša Krista (Isusa Christa)

viditeľné

znaky,

ktorými nám Boh

udeľuje alebo rozmnožuje v nás milosť posväcu
júcu a poskytuje nám súčasne aj rôzne pomocné
milosti.
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252. Kolko sviatosti ustanovil Ježiš Kristus (Isus Christos) ?

Ježiš Kristus (Isus Christo s) ustanovil sedem
sviatostí j tieto sú: 1. krst - kreščénije j 2. bir
movanie - miropomazánije; 3. Sviatosť Oltárna
- Eucharístija j 4. pokánie - pokajánije; 5. po
svätenie kňazstva - svjaščénstvo j 6. manželstvo
- malžénstvo j 7. sväté pomazanie - jeleopo

1. O sviatosti krstu. - Kreščenije.
256. Čo je krst-kreščenije?

Krst-kreščenije je prvá a najpotrebnejšia svia
tosť, ktorá očisťuje človeka od dedičného hriechu

mazánije.
253. Ktorými sviatosfami udeluje Boh

Napomenutie. Ďakuj Bohu, že k tvojmu posväteniu
ustanovil sviatosti I Vždycky len hodne a po náležitej prf
prave pristupuj k nim, lebo ináč ti neprinesú milosti, ale
tým viac ti budú na škodu I

posväcujúcu milosf

tým, čo majú smrteIné hrie�hy?

Tým, čo majú smrteľné hriechy, posväcujúcu
milosť udeľuje Boh sviatosfami krstu a pokánia,
ak sú toho hodní.
... Krst a pokánie nazývame sviatosfami mŕtvych, tie je
dovolené prijat aj tým, čo majú smrteľné hriechy a ktorých
duša je teda ako mŕtva. Kto má rozum vyvinutý, ten učini
sa posväcujúcej milosti hodným tak, že za svoje hriechy
ľutuje a má vôľu sviatosf prijat.

254. Ktoré sviatosti nesmie prijaf, kto vie, že má na duši
smrteIný hriech?

Kto vie, že má na duši smrteľný hriech, ten
nesmie prijať birmovanie, Sviatosť Oltárnu, po
svätenie kňazstva, stav manželský a sväté po
mazanie.

a od všetkých iných,

pred krstom spáchaných

hriechov, posväcuje ho a činí údom Cirkvi.
*

Boh pri krste sv. odpúšfa trest večný aj časné tresty

•

Všetci ľudia, platne pokrstení, patria ku katolfckej
Matke-Cirkvi, lebo Ježiš Kristus (Isus Christos) len jeden
krst ustanovil. Len tí pokrstenci nepatria do Matkv-Cirkvi,
ktorí sú z nej vytvoreni alebo ktorí sami dobrovoľne vstú
pili do nejakého odpadnutého vierovyznania (sekty).
...

257. Prečo je krst prvou sviatosfou?

Krst je preto prvou sviatosťou, lebo kto nie je
ešte pokrstený, inú sviatosť platne prijať nemôže.
258. Prečo je krst najpotrebnejšou sviatosfou?

Krst je preto najpotrebnejšou sviatosťou, lebo
bez krstu nikto nemôže byť spasený.
... Mimo krstu vody je ešte krst žiadosti a krst krvi.
Krstom žiadostí môže byť spasený, kto svoje hriechy do
konale oľutuje a je hotový učiniť všetko, čo je k spaseniu
potrebné. Krstom krvi sú spasení tí. ktorí pre Ježiša (Isusa)
mučenicku smrf podstúpili prv, než boli pokrstení.

... Birmovanie, Sviatost Oltárnu, posvätenie kňazstva,
stav manželský a sväté pomazanie nazývame sviatosťami
živých, lebo ich smieme prija! len vtedy, keď naša duša
žije, to jest, keď sme v stave milosti posväcujúcej. Sviatosti
žhtch rozmnožujú v nás milos! posväcujúcu

259. Kedy ustanovil Ježiš Kristus (Isus Christos) sviatosf

... Kto vie, že má smrteľný hriech na duši a v takomto
nehodnom stave predsa prijfma sviatosti živých, pácha

ustanovil vtedy, keď k apoštolom hovoril takto:

svätokrádež.

255. Kolko ráz slobodno prijal sviatosti?

Sviatosť krstu, birmovania a posvätenia kňaz
stva. slobodno prijat len raz j ostatné štyri svia

krstu?

Ježiš

Kristus

(Isus

"Učte všetky národy,

Cbristos)

sviatosť

krstu

krstiac ich v mene Otca,

i Syna i Ducha Svätého".
260. Kto môže krstif?

Riadne krstiť môže

len vysvätený kňaz, ale

tostí slobodno prijímať i viac ráz.

keď súrne treba, vtedy môže krstiť hocikto.

... Krst, birmovanie a posvätenie kňazstva môže sa platne
prija! len raz, pretože tieto tri sviatosti vt1ačujú duši človeka

... Krst má sa zpravidla vysluhovaf v tom farskom chráme,
kam krstenec patrí.

nesmazateľný znak (pečať).

6
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261. Ako treba krsti(?

Pri krstení musí sa voda liať na hlavu krstenca
a medzitým majú sa hovoril tieto slová: "Kreščá
jetsja rab Bóžij ... (meno) (alebo: raba B6žija ...
[meno)) vo imjá Otcá t i Sýna t i Svjatáho
Dúcha t. Amiň".
krst bol platný. k tomu sa "ľžaduj e úmysel
* Aby
krstiaceho, že krstif chce tak. ako to JežIš Kristus (Isus
Christos) ustano?il a ako Cirkev svätá krstif zvykla.
prirodzenou vodou možno krstif; avšak
• Akoukoľvek
keď len možno, má sa užíva! posvätená krstnd voda.
• Pri krste človek dostane meno nejakého svätého, aby
jeho príklad nasledoval. Ten svätý je ochrancom (patrónom)
pokrsteného. Meno, ktoré dostaneme pri krste, nazývame
krstným menom.

krstom má odriekaf krstenec vyznanie viery a
• Pred
krstný sľub. Miesto malých deti odriekajú to krstnl rodičia
(kmotrovia).
262. Čo sme sIúbili pri krste Pánu Bohu?

Pri krste sľúbili sme Pánu Bohu, že chceme
veriť a nasledovať učenie katolíckeho náboženstva
a že budeme odporoval pokušeniam zlého ducha.
263. Čo je povinnostou krstných rodičov?

Povinnosťou krstných rodičov je starať sa, aby
ich krstné dieťa bolo dobrým katolikom.
• Krstní rodičia majú byf horlivými katolíkmi, lebo ináč
nemôžu splnif svoje povinnosti. Medzi krstnými rodičmi
a pokrstencom povstáva duchovné príbuzenstvo (kmotorstvo).
Napomenutie. Nikdy nezabúdaj, čo si pri krste sľúbil
Pánu Bohu a nikdy nepoškvrňuj čisté rúcho nevinnosti,
ktoré si pri krste prijali Obnovuj častejšie sľub pri krste
učinený I

265. Kto vysluhuje sviatost birmovania?

Sviatosf birmovania vysluhujú biskupi a kňazi.
266. Ako sa ud_Iuje birmovanie ?

Birmovanie sa udeľuje tak, že birmujúci po
maže birmovanca sväteným olejom, riekajúc:
"Pečaf dara Svjatáho Ducha. Amiň."
Týchodného IJbradu birmovanie udeTuje hneď
• Podla
po krste kňaz. Od l-ho roku právo birmova! prislúcha
biskupovi.
267. Čo je miro?

Miro je z 33 rôznych čiastok sostavený olej,
posvätený na Veľký štvrtok biskupom.
268. Kto môže prijat birmovanie?

Birmovanie
pokrstený.

môže

prijať iba

ten,

kto

bol

269. Čo má robU ten, koho birmujú v odrastenom veku?

Pred birmovaním v odrastenom veku treba
1. sa vyspovedať a prijímaf, 2. obnovif krstný sľub.
•

Bírmovanie nie je k spaseniu nevyhnptne potrebné,

hriechom však bolo by neprijaf ho z nedbanlivosti; ak sme
pre akúkoľvek pr/činu dosiaľ neprijali sviatost birmovania,
neodkladajme dlho jeho prijatie.
• Birmovaníe môže prijat každý pokrstený človek, ktorý
dte nie je birmovaný. Ktod pristúpili ku prvej spovedi
a k prijímaniu, už sú dospelf, aby dobre pripravení prijali
bírmovanie.

3. O Eucharistii - (Sviatosf Oltárna.)
2. O sviatosti birmovania.

Miropomazanije.
264. Čo je birmovanie - miropomazanije?

Birmovanie - miropomazanije je sviatosf,
v ktorej Duch Svätý posilňuje pokrsteného, aby
svoju vieru stále vyznával a podľa svojej viery žil.
•

Slovo birmovanie je toľko ako posilnenie.

270. Čo je Eucharistia - Sviatosf Oltárna?
.

Eucharistia - Sviatosf Oltárna je opravdivé
sväté telo a krv Ježiša Krista (Isusa Christa)
pod spôsobom chleba a vína.
. • Eucharistiu menujeme najsvätejšou sviatosfou, pretože
obsahuje samého Ježíša Krista (Isusa Christa).

(Tidy) chleba a vína sú zovnútomé znaky
• Spôsoby
chleba a vína, ako: podoba, farba, chut, vôňa atď.

I
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271. Kedy ustanovil Ježiš Kristus (Isus Christos) Eucharistiu
- Sviatosf Oltárnu?

a na krv Ježiša Krista (Isusa Christa), keď vyslo
vujú tieto slová: "Sijé jest tílo mojé ..., sijá jest

Eucharistiu - Sviatosť Oltárnu ustanovil Ježiš
Kristus

(Isus

Christos) pri

poslednej

krov mojá".

večerí,

272. Ako ustanov il Ježis Kristus (Isus Christos) Eucharistiu?
-

. • Kvasený biely chlieb. ktorý sa na slovo kňaza pra
. edná
�Ieňa, nazývame pros/ora. Z prosforv vyrezaná str
ČIastka so znamenfm sv. Kríža a p(smenami IC. XC. HH. KA.
(=IS. CHS. NI. KA.) menuje sa .. áhnec" (=baránok).

požehnal, lámal a dával ho svojim učeníkom,

• Tú časf svätej omše, kde kňaz premeňuje chlieb a vino,
.
menuJeme
prenzenenim (prepodstatnenfm).

v predvečer svojho horkého umučenia.
Ježiš Kristus (Isus Chrístos) vzal do ruky chlieb,

rieknuc:

(Vezmite a jedzte,

toto je telo moje.) Potom

vzal kalich s vínom, požehnal a podal ho svojim
učeníkom, rieknuc: "Pijte ot nejá vsi, síjá

jest

krov moja" - (Pite z neho všetci, toto je krv
moja)

• Po premenenf je už na oltári telo a krv Ježiša Krista
(Isusa Christa), i keď sa zdá, že je to chlieb a víno.

"Priimíte, jadífe, sijé jest filo mojé".

-

a dodal: "Sijé tvoríte vo mojé vospo

minánije." (Toto čiňte na moju pamiatku.)
273. Čo učinil Ježiš Kristus (Isus Christos) slovami: "Sijé
jesf fí l o mojé, sijá jesf krov mojá"?

Ježiš Kristus (Isus Christos)

slovami:

"Sijé

jesť fílo mojé . .., sijá jesf krov mojá" premenil
chlieb a víno na svoje sväté telo a na svoju

!!!...

Nač o ustanovil Ježiš Kristus (Isus Christos ) Eucharistlu ?

Ježiš Kristus (Isus Christos) Eucharistiu usta
novil na to: 1. aby svojím svätým telom a sv.
krvou svojou prebýval povždy medzi nami; 2.
aby sa nám vo svätom prijímaní za P9krm duší
dával

a

3.

aby

sa

v

službe

Božej

za nás

obetoval.

ute

Napo
nutie. Obdivuj nekonečnú lásku Ježiša- Krista
(Isusa Chrísta), z ktorej sám seba dáva nám tajomným
spôsobom! M)'sli si často s povďačným srdcom na túto
najsvätejšiu sviatC/sť!

svätú krv.
274. Na čo dal Ježiš Kristus (Isus

Christos) moc a rozkaz

-

"Sijé

apoštolom

týmito

s lov ami:

tvoríte

vo

mojé

vospominánije"?

Ježiš Kristus

(!sus

Christos) slovami:

"Sijé

tvoríte vo mojé vospominánije" dal apoštolom
moc a rozkaz na to, aby chlieb a vino na sväté
telo a na svätú krv jeho premieňali.
275. Na koho prešla moc od apoštolov premieňaf chlieb a v i n o
na sväté telo a krv Ježiša K rista (Isusa Christa)?

Moc premieňať chlieb a víno na sväté telo
a

krv

Ježiša

Krista

apoštolov na biskupov

(Isusa Christa) prešla od
a

na kňazov.

276. Kedy premieňajú biskupi a k ňazi chlieb a víno n a
sväté telo a na k rv Ježiša Krista (Isus a Christa)?

Biskupi a kňazi v službe Božej (liturgia, sv.
omša) premieňajú

chlieb a víno na

sväté telo

aj Ježiš (1sus) je prítomný

v

Eucharistii.

278. Kto je pritomný v Eucharistii ?

V Eucharistii je prítomný sám Ježiš Kristus
(Isus Christos).
• Ježiš Kristus (lsus Christos) v Eucharistii je tak pod
.
Jedným, ako pod obidvoma spôsobami prltomný celý a ne
rozdelený, so �voj(.m �o�stvom i človečenstvom. Pod spô
sobom chleba Je al svata krv a pod spôsobom vina je aj
sväté telo jeho prftomné.
: V oltdrnom s�ätostdnku (ki vot) Ježiš Kristus (Isus
Chnstos) pdtomný Je pod spôsobom chleba' tam sa Eucha
ristia chráni v darochranitefnicl. Na to upo�na pred oltá
rom horiaca večnd lampa.
• Ježiš Kristus (lsus Christos) dotiaľ je prltomný v Eu
cha stii, dokiar spôsoby chleba a vlna trvajú.
Ked kňaz láme alebo delf "áhnecN, vtedy neláme a
nedelf sväté telo Pánovo, ale láme alebo delf len zovnú
tornt spô.ob chleba. Ježiš Kristus (Isus Christos) je prltom
nt i v najmenšej čiastočke chleba, "Tina.

�
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279. Čo máme činU pred Eucharistiou ?

Pred Eucharistiou máme padnú! na kolená a
klaňa! sa Ježišovi Kristovi (Isusu Christu).
• Kňaz pri omši svätej, alebo na večerní dáva s Eucha
ristiou požehnanie.

Napomenutie. Pred Eucharistiou v kostole alebo ked j u
vonku nesú, padni vždy s najhlbšou pokorou na kolena l
Chodievaj často pred STätostánok navštlvif Ježiša Kristta
(Isusa Christa), zvlášf vtedy, ked je Eucharistia vystavená
ku poklone, alebo ked s ňOu dávajú požehnanie.

b) [sus je pokrmom našej duše v svätom
prijímaní.
280. Čo poživame pri svätom prijímaní?

Pri svätom prijímaní požívame sväté telo a
svätú krv Ježiša Krista (Isusa Christa), ako po
krm našej duše.
moja istino! e
* Ježiš Kristus (lsus Christos) riekol: "Piaf
brašna jesf i krov moja istinaje pivo jesf". ("Telo mOle
opravdive je pokrm a krv moja opravdive je nápojU.)
* My prijfmame pod spôsobom chleba a vína.
lIsus) sväté prijímanie?
281.
- Ktorými slovami ustanovil Ježiš

Ježiš (Isus) ustanovil sväté prijímanie týmito
slovami: "Amiň, amiň hlaholju vam: ašče ne
sniste ploti Syna čelovičeskaho ni pijete krove

v sebiu. ("Amen, amen,
vravím vám: ak nebudete jes! telo Syna Človeka
a pit jeho krv, nebudete mať života v sebe. U )

jeho života

ne imate

282. Akých milostí účastnými činí nás sväté prijímanie?

Sväté prijímanie sjednocuje nás s Ježišom
Kristom (Isusom Christom), a preto 1. rozmnožuje
v nás milosf posväcujúcu j 2. oslabuje našu náchyl
nos! k zlému a dáva nám silu k dobrému; 3. očis

ťuje nás od hriechov všedných a zachraňuje od

hriechov smrteľných.
.,

I

slávneho
• Sväté prijímanie je zálohou náAho budúceho
Tzkriesenia.

283. Kedy sme účastni na milosti svätého prijímania?

Na milosti svätého prijímania učastní sme len
vtedy, ked hodne,

to jest v stave posväcujúcej

milosti prijímame.
284. Aký hriech pácha ten, kto sa opováži v smrtelnom
hriechu prijímat?

Kto sa opováži v smrteľnom hriechu prijfmaf,
ten

pácha svätokrádež.

•

Svätokrádežné prljimanie činí človeka podobným Ju
dášovi, ktorý sa pretvaroval za priateľa Ježiša (Isusa) li

práve vtedy zapredal ho jeho nepriaterom.
• Vo v�edných hriechoch neprijímame síce nehodne, ale
bývame v menšej miere účastní na milostiach.

285. Ako sa máme pripravit ku svätému prijimaniu?

Ku

svätému prijímaniu máme

sa

pripravif

duševne a telesne.
286. V čom záleži duševná priprava ku svätému prijimaniu.?,

Duševná príprava ku svätému prijímaniu zá
leží v tom, že 1. vo svätej spovedi dušu svoju
očistíme od smrteľných hriechov a všedné hriechy
aspoň

oľutujeme;

2.

pomodlíme

sa

prípravné

modlitby.
• K
prípravným modlitbám pred svätým prijímaním
prislúcha, abv sme vzbudili v sebe l. vieru, nádej a lásku.
2. rútosf II silné predsavzatie, 3. ponJženosf a túžbu po
Eucharistii.

287. V čom záleží telesná priprava ku svätému prijímaniu?

Telesná príprava ku svätému prijímaniu záleži
v tom, že zostaneme [oční, to jest, že od polnoci
až do svätého prijfmania nič
nepijeme.

nejeme ani nič

• Pred svätým prijímaním niečo poživaf je dovolené len
(ažko nemocným, ktorí telo Pána prijímajú na cestu do
večnosti. Ťažko chorým môže duchovný otec dovolif pri
jímanie jeden-dva razy v týždni, hoci by boli prv liek alebo'
vorajaký nápoj použili. Kto mimo takýchto prípadov pred
prijfmaním predsa niečo požlva, pácha smrteľný hriech.
Kto zo zábudlivosti jedol alebo píl, hoci len máličko, toho
dňa už nesmie pristúpit ku sv. prijímaniu.
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... Ku svätému prijímaniu, nakoľko možno, máme pristú
piť v slušnom rúchu.
288. Čo máme činif pred svätým prijimaním 7

Pred

svätým

prijímaním

máme

padnúl na

kolená, složil ruky a spolu s kňazom modlif sa
modlitbu: "Víruju Hospodi i ispoviduju" (Vid
str. 21) a pokorne čakal príchod Ježiša Krista
(Isusa Christa).
289. Čo máme robif, ked nám kňaz podáva Eucharistiu ?

Ked nám kňaz podáva Eucharistiu, hlavu márne
zdvihnút, ústa otvorit a s najväčšou úctivosfou
prijat Eucharistiu.
... Eucharistiu máme prehltnúf bez hryzenia a nie dlho
v ústach držaf. Keby sa nám na podnebie prilepila, jazykom
ju snímeme. Ked od oltára odstupujeme, kľakneme zase
pred Prevelebnou Sviatosťou.
290

Čo máme činí( po svätom prijímaní?

... Obetu kona! môžeme zo štvorakébo úmyslu: 1. aby
sme Boba chválili, 2. jemu vďaky vzdávali, 3. od neho
niečo prosili, 4. jemu za hriechy obetu smierenia priniesli.
• Obetu konali Kain a Ábel, Noe, Melcbisedecb, Abrahám.
neskôr na rozkaz Boží ľud židovský; avšak všetky tieto
obety Starého zákona boly len predobrazmi obety Nového
zákona. - Vec na obetu prinesená býva zničená, alebo
premenená.

292. Kto konal najsvätejšiu obetu?

Najsvätejšiu obetu konal Ježiš Kristus (Isus
Christos), ked sám seba na kríži za nás obetoval.
293. V ktorej obete

obnovuje Ježiš Kristus (Isus Christos)

obetu kríža?

Obetu

kríža

Ježiš

obnovuje v obete

Kristus

(lsus

Christos)

sv. omše (služby Božej, sv .

liturgii).
reči.
• Slovo omša, je prevzaté z latinskej
.
Je grécke meno omše svätej, služby Božej.

-

Liturgia

294. Čo je služba Božia 1 .

prijímaní máme sa Ježišovi Kri

Služba Božia je obeta Nového zákona, v ktorej

stovi (Isusu Christu) klaňa(, ďakova( mu a prosil

Ježiš Kristus (Isus Christos) pod spôsobami chleba

o jeho milosti.

a vína obetuje sa svojmu Otcovi nebeskému.

. Po

svätom

Po svätom prijfmaní nesmieme sa prv vzdiali! z ko
stola, kým sme si modlitby po prijímanf nevybavili. Ked
len možno, aspoň štvrťhodinku strávime v pobožnej modlitbe
a rozjímaní.
•

Napomenutie. Ak si ešte nepristúpil k prvému svätému

prijímaniu, vrúcne si ho žiadaj' Neskôr ale pristupuj často
a vždy hodne ku stolu Pána' V deň prijímania zdržuj sa
od svetskýcb rozko§í a kratochvffJ "Ked prijímaš telo
Krista (Christa), nech je duša tvoja čistá'"

Obeta kríža a služba Božia je tá istá obeta, lebo i T
•
službe Božej Ježiš Kristus (Isus Christos) sám seba obetuje.
295. V čom sa líši služba Božia od obety križa?

Služba Božia líši sa od obety kríža v tom, že
Ježiš Kristus (Isus Christos) obetoval sa na kríži
krvavým spôsobom, v službe Božej však obetuje
sa nekrvavým spôsobom.
296. Kedy ustanovil Ježiš Kristus (Isus Christos) službu Božiu?

Ježiš Kristus (!sus

ej Ježiš (1sus) v službe Božej
(omši svätej) obetuje sa za nás.
291. Čo znamená: obetu konať?

Obetu konal znamená dal Bohu nejakú nám
milú vec, aby sme ho tým za najvyššieho Pána
Aášho uznali.

Christos) ustanovil službu

Božiu pri poslednej večeri.
Kristus (lsus Christos) ustanovil službu Božiu
• Ježii
na to: 1. aby sme mali dokonalú (najlepšiu) obetu: 2. aby
sme ustavične a TŽdy mohli byť účastní na tých milostiach
a zásluhách, ktoré Ježii Kristus (Isus Christos) svätou
obetou križa pre nás zaslúžil.
najdokonalejlia obeta chváliaca da
• Služba Božia je
kujú,:a, prosiaca a smierujúca (obeta chvály, vdaky, p:osby
.
� sauer_Ia).
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• Svätú omšu jedine Bohu obetujeme, avšak i na svätých
môžeme sa v nej rozpomenúf.
•

• Kňaz koná službu Božiu v cirkevných šatoch. V nede
ru, na Hospodské a Bohorodičné sviatky užfvajú sa biele
(svetlé), na Soslanie (Sošestvije) zelené, v pôste a mučeru
kom červené, za zomrelých a vo Veľký piatok čierne rúcha.

V ndom obrade máme trojaké služby Božie (liturgie):

1. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorá sa koná všeobecne.
2. Liturgia svätého
krát v roku.

Vasilíja Veľkého, ktorá sa koná 10-

Napomenutie. Služba Božia je najsvätejšfm výkonom
náboženstva katolfckeho a najbohatšlm prameňom milosti
Božej. Raduj sa, kedykoľvek môžd slyAaf službu Božiu l
Slyš celú službu �ožiu pozorne a pobožne I "Poklady a
.
ceny sveta prevyšuJe sLuzba Božia."

3. Liturgia "preždeosvjaščennych Darov" (napred posvä
tených darov), ktorá sa koná 15 krát v roku, zvlášte v bis
kupských chrámoch a kláštoroch.
297.

Kto je účastný na milosti služby Božej?

Na milosti

služby

Božej

účastní

sú údovia

4. O sviatosti pokánia. - Pokajanie.

Cirkvi, a to živi i mŕtvi,
• Na
milosti služby Božej najviac sú účastní okrem
kňaza lf, 1. za ktorých sa omša svätá obetuje, 2. ktorí
službu Božiu pobožne slyšia (v prvom rade kantor, miništrant).

298.

299.

Sviatosť pokánia - pokajania

Ktoré sú hlavné čiastky služby Božej?

Hlavné
midia, 2.

čiastky

3.

veľký vchod,

Božia

zobrazuje

život

krste spáchané.
Kedy ustanovil Ježiš Kristus (Isus Christos) sviatosf
-- pokánia?
300.

4. premenenie a 5. prijímanie.
• Služba
Christa).

je sviatosť, v

ktorej kňaz namiesto Boha odpúšťa hriechy, po

služby Božej sú: 1. prosko

apostol i evanjelium,

Co je sviatosf pokánia - pokajania?

Ježiša Krista (Isusa

Sviatosf pokánia ustanovil Ježiš Kristus (Isus
Christos) po svojom vzkriesení,

Proskomidia : narodenie, detský vek a skrytý život Je
žiša (!susa) v Nazarete. - Na proskomidii kňaz prihotoví
chlieb a vino k liturgii, vzbudl úmysel, za koho bude obe
toval službu Božiu. Na proskomidii veriaci nie sú povinní
byf prítomnf.

odpustite hrichy,
žatsja".

2. Apostol i evanjelium označuje verejné účinkovanie
Ježiša Krista (Isusa Christa). Cftanie evanjelia veriaci sto
jac poslúchajú, lebo počúvajú slová samého Boha Ježiša
Krista (Isusa Christa). Po evanjeliu je kdzeň (propovid).

5. Pod prijimanim kňaz prijfma sväté telo a svätú krv
Ježiša (Isusa). Vtedy my konajme aspoň duchovné prijIma
nie, to jest, vrúcne žiadajme prijaf telo Ježila Krista (Isusa
Christa) (žiadajme sjednotlf sa s nim).
• Na
hlavné čiastky služby Božej bývajú upozornenf
prftomru veriaci cenganfm zvončeka.

("Prijmite

otpusfatsja, imže dedite der
Ducha Svätého

i

ktorým od

pustite hriechy, odpúšfajú sa im a ktorým zadržíte,
zadržané sú.")
• Moc a právo odpúšfania alebo zadržania hriechov
prdla od apoštolov na ich nástupcov, na biskupov a kňazov.
Moc odpú§fania hriechov užívajú vtedy, keď hriešnikovi vo
sviatosti pokánia uderujú rozhrešenie; ked však rozhrešenie
odoprú alebo odložia, vtedy hriechy zadržujú.

3. Veľký vchod označuje slávnostný vchod Ježiša Krista
(Isusa Christa) do Jeruzalema na Kvetnú nederu. Kňaz so
"žertvennika" (malého oltára) prenáša sv. Dary na veľký
oltár.
4. Pod premenenim kňaz slovami KristoTými premenf
chlieb a vino na sväté telo a Svätú krv Ježiša (Isusa) a
potom ich pozd vihuje. Vtedy, padnúc na kolená, klaňajme
sa Eucharistii.

keď dýchoJ na

apoštolov a riekol im: "Prijmite Duch svjat: imže

301.

Akých milosti účastnými robí nás sviatollf pokánia?

Sviatosť pokánia 1. očisfúje nás od hriechov;

trestu večného a tiež od
čiastky trestov časných i 3. navracia nám milosf
posväcujúcu, alebo ju v nás rozmnožuje i 4. dáva
nám ešte aj milosf pomáhajúcu, aby sme mohli
2. oslobodzuje nás od

pobožne žit

93
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• Vo sviatosti ooktúúa
môžeme obsiahnuf odpustenie
všetkých hriechov. Pápež a biskupi si zadržujú odpú§fame
niektorých väčších hriechov. Avšak v nebezpečensbe smrti
a za niektorých vážnejšfch okolnosti ktorfkolvek kňaz mô
že daf rozhre§enie aj od takých zadržaných hriechov.

306. Čo si máme o smrteIných hriechoch zvláAte zapamätaf,
ked si spytujeme svedomie?

Ked si

pokánia

musíme si spytovaf svedomie " 2. musíme or ato

• Zapamätllf si máme i také
okolnosti, pre ktoré sa
stalo smrteľným hriechom to. čo ináč bolo by zostalo len
všedným hriechom (napr. keď niekto mnoho ukradol. keď
veľkú škodu učinil), alebo ktoré okolnosti spôsob smrterného
hriechu premeňujú, napr. keď niekto kradol v kostole, keď
ublížil rodičom, alebo keď nenávidel bratov a sestry.

vzatie, to jest &lúbU, že už viac nezhrešíme j 4.

musíme byl hotoví

5.

vykonal uložené zadoslučinenie, to jest uloženú
pokutu.

• Spytovanie svedomia si obľahčíme, keď svoje svedomie
každodenne večer spytujeme a častejšie sa spovedáme.

(Márnotratný syn.)

303. Čo máme činU

ked sa chceme pripravif na sviatosf

Napomenutie. Keď spytuješ svoje svedomie. nebuď
nadmieru úzkostlivý. ale ani ľahkomyselne neber vec a
veľké hriechy nepokladaj za malé l Zvlášte ale nezatajuj
pred sebou svoje ch)'by.

pokánia?

Ked se chceme pripravit na sviatosl pokánia,
musíme si vyprosil

o smrteľných

Počet našich hriechov zapamätáme si tak, keď pre
mýšľame, koľkokrát sme ich asi spáchali týždenne alebo
mesačne.

hodne prijali: 1.

val svoje hriechy j 3. musíme mat silné predsa

musíme sa vyspovedal..

spytujeme,

sme ich spáchali.

302. Čo máme činif, aby sme sviatosf pokánia hodne prijali?

Aby sme sviatosl

svedomie

hriechoch máme si zvlášte zapamätal, koľko ráz

pomoc Ducha Svätého, aby

sme svoje hriechy dobre poznali, zo srdca ich
oľutovali a z nich úprimne sa vyspovedali.

b) O fútosti.

Napomenutie. Boh vo sviatosti pokánia s takou láskou
prijíma na milosf kajúceho hridnika, ako v podobensbe
Ježišovom (Isusovom) otec prijal do náručia márnotratného
syna, ktorý sa vrátil domov. Nezostávaj v hriechoch, ale
usiluj sa pr/sf s dôverou k Otcu nebeskému l

307. Kedy lutujeme svoje hriechy 1

Hriechy svoje
naša

bolí

preto,

ľutujeme vtedy, keď nás duša
že sme zhrešili a keď oškliví

sa nám to, čo sme spáchali.

a) O spytovaní svedomia.

• Keď pristupujeme ku sviatosti pokánia. najhlavnejšou
našou povinnosťou je vzbudiť v sebe opravdivú lutosť, lebo
ak svoje hriechy neľutujeme, nemôžeme obsiahnuť odpustenie
od Boha.
(Mária Magdaléna.)

34M. Nad čim rozmýšIame, ked svoje svedomie spytujeme?

Ked svoje svedomie spytujeme, rozmýšľame
305. Ako máme spytovaf svoje svedomie?

Svoje

svedomie

máme

spytoval

tak,

že

1.

rozpomenieme sa, kedy a ako ,me sa naposledy
spovedali a či sme vykonali uložené zadosťuči

nenie j

2

prejdeme radom

prikázania

Božie i

cirkevné a pýtame

sa pritom, ako sme zhrešili,

myslením,

skutkami

dobrého.

slovami,

alebo

308. Ktoré hriechy musíme bezpodmienečne olutovaf?

-

o tom, aké hriechy sme spáchali.

opustenfm

Bezpodmienečne musíme oľutovaf všetky spáchané

smrteľné hriechy, ale je veľmi užitočné,

keď i svoje všedné hriechy oľutujeme.
• Kto smrteľných hriechov nemá, ten musí nevyhnutne
orutovaf aspoň jeden svoj všedný hriech, lebo ináč neplatoe
prijíma sYiatosf pokánia.

309. Kedy máme orutovat svoje hriechy?

Svoje hriechy

máme

oľutovať

pred sv. spo

veďou alebo aspoň pred kňazským rozhrešením.

95
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c)

310. Aká Jútosf je potrebná k sviatosti pokánía?

K sviatosti pokánia je potrebná rútost dokonalá
alebo menej dokonalá.
Ľútosť dokonalú máme vtedy, keď za svoje
hriechy ľutujeme hlavne preto, že sme nimi ura
zili nekonečne dobrého a lásky hodného Boha.
312. Kedy máme Jútosf menej dokonalú?

Ľútost menej dokonalú máme vtedy, keď za
ľutujeme najviac preto, lebo sa

pred Bohom strachujeme

a zaslúženého trestu

jeho sa bojíme.
Ked za svoje hriechy z lásky k Bohu alebo zo strachu
pred Bohom ľutujeme, vtedy máme ľútos! nadprirodzenú.
Naproti tomu však, keď za svoje hriechy ľutujeme len preto,
že sme pre ne časnú škodu alebo hanbu utrpeli, vtedy
máme ľútos! prirodzenú. Táto prirodzená ľútos! nie je do
statočná ku sviatosti pokánia.
•

313. Akú Jútosf máme v sebe vzbudff, keď sme v nebezpe

čenstve smrti a sviatosf pokánía prijat nemôžeme?

Keď sme v
pokánia prijat

nebezpečenstve smrti a sviatosť
nemôžeme,

vtedy máme v sebe

vzbudiť ľútosť dokonalú.
• Hoci nie sme v nebezpečenstve smrti, ale máme smr
teľný hriech na svedomí, máme v sebe vzbudif ľútos! doko
nalú, máme si predsavzaf, že len čo bude možné, vyspove
dáme sa.
a Aby
sme v sebe opravdivú ľútosf 'VZbudi! mohli,
prosme o pomoc Ducha Svätého a premýšľajme: 1. koľko
trpel Ježiš Kristus (!sus Christos) za nás a akl sme mu boli
nevdačnl; 2. akou ničomnou a ošklivou vecou je hriech
a aký veľký trest nás očakáva v pekle alebo v očistci.

2.

314. Kedy je naše predsavzatie silné?

Naše predsavzatie je

311. Kedy máme Jútosf dokonalú?

svoje hriechy

O silnom predsavzatí.

315. Čo máme v silnom predsavzatí bezpodmienečne sIúbif?

V silnom predsavzatí

máme bezpodmienečne

slúbif, 1. že viac nezhrešíme alebo aspoň smr
teľný

hriech

2.

nespáchame i

na;bližšej

chráni!

príležitosti

že
k

sa

budeme

smrteľnému

hriechu; 3. že zapríčinenú škodu, nakoľko možno,
nahradíme.
• Ked niekto
nechce zanechaf nejaký smrteľný hriech
alebo najbližšiu prflditosf k hriechu, alebo učinenú veľkú
škodu nechce nahradi!. ten spovedá sa nadarmo, lebo Boh
mu neodpustí ani iné jeho hriechy.
* Kto je v hneve so svojim
bližným, ten nemôže pri
stúpif ku sviatosti pokánia. ak prv neodpusti svojmu pro
ti�nlkovi.

316. Akými slovami môžeme v sebe vzbudit
tost a silné predsavzatie?

Dokonalu

ľútosť a silné

dokonalú Ju

predsavzatie môže

me v sebe vzbudiť týmito slovami: "Za všetky
svoje

hriechy z celého

srdca

svojho ľutujemi

lebo som nimi Teba, nekonečne dobrého a lá
sky

hodného

Boha

urazil

j

silne slubujem už

viacej nezhrešif, príležitostí ku hriechu sa varo
vať a čím skoršie sa vyspovedať".
Napomenutie. Ak máš skutočnú Mtost a hriechy svoje
nenávidíš, nepadne ti fažko učinif silné predsavzatie.

• S ľútosfou máme spoj if : 1. nádej, že nám Boh odpusti
silné predsavzatie, že viacej nech!:eme hrešif.

Napomenutie. Vzbudzuj v sebe ľútosf každodenne pri
večernej modlitbe I Avšak kedykoľvek robilo by ti svedomie
výčitky, že si spáchal smrteľný hriech a nemohol by si sa
hned vyspovedaf, vzbuď v sebe ľútosf dokonalú s tým silným
srubom, že hrešif už nebudeš a len čo bude možné, z hrie
chov sa vyspovedáš I Oaj dobrý pozor, aby tvoja rútosf
nebola len v ústach a v slovách, lež i v srdci tvojom I

silné vtedy, keď máme

pevnú vôru, že viac nezhrešíme.

d)

O spovedi,

317. Čo činíme, ked sa spovedáme?

Keď sa spovedáme, vtedy skrúšene vyznáva
me svoje

hriechy

z nich rozhrešil.

duchovnému otcovi, aby nás

96
97

318. Z čoho sa máme bezpodmienečne vyspovedať?

Bezpodmienečne sa máme vyspovedať zo � v� 
� pama. �a
me a i to musfme povedať, koľko raz sme IC
spáchali.
jich smrteľných hriechov, na ktoré s

h

e povinnl, avšak je
* Všedné hriechy
vyznávaf'
81 bo tak aj od tých
užitočné aj z tých s vyspo�e
'či niektorý náš hriech
bývame oslobodeni. Ak ne
:d; je pro peš
né i z toho
s
ý
je smrterný alebo všedn,
hriechu sa vyspovedal,
'
'te koľkokra't sme spáchali niektorý
Ked nevieme IS
, ,
hriech, �tedy poč�t , t ho hriechu pevieme podľa svoJeJ
vedomosti napr. aSI ko°Ikokrát sme ho spáchali fýždenne,
mesačne,
• Musime
vyznať I' okolnos t'l, následkom ktorých nieh iechom hoci ináč nebol
ktorý skutok stal sa s teľn
by smrteľným, alebo o kí
o nos �'P r: ktoré �iektorý smrteľný
ine' ovahy , Iné ved
hriech stal sa smrteľným hrle h
ľajšie okolnosti netreba sporn�na , Me� druhého treba
zamlčať,

321. Čo má činif, kto
pri svätej spovedi
schválne zamlčal
nejaký amrtelný hrie
ch?

Kto pri svätej spovedi sch
válne zamlčal nejaký
smrteľný hrie ch, musí
ho vyznať v nasledujúcej.
spovedi a celú predošlú
neplatnú spoveď musi
opakovať.

d'� �
V;; �

tn

Ot

319. Ako sa máme vyspoved a f

Zo

svojich

ľ

zo svojich hriechov?

hriechov

máme sa vyspovedať

úprimne a zreteľne.
... Pri svätej spoveďI b ez S trachu a úprimne môžeme pot lo.' lebo duchovný otec
veda! všetko tak, a, ko sa t? s"
nikdy nesmie vyzradiť, čo pn, sv �e spovedi počul a musí
� a spovedného tajomstva
radšej život sV,oJ obetovaf e
1 ;;0
zo spovedi druhého, je
zlomiť. (Ked niekto ' vYP o ču i
(Sv. Ján Nepomucký ),
povinný o tom navzdy m lčaf) "
b menova! hriechy
• Aby
bola spo ved zr e na,
slov všeobecného
patričnými slova�i � n s
l o ��
�
takto sa spovedať: Zhre
významu: n�pr, �lIe, le os a č
I
'kázaniam; alebo: Nemiloval
šil som proh deSiatim Bo f m
som Boba; alebo: Z le som vy onaI ,

:

��

��
Pí:

320. Čo má

činif, kto pri

svätej

i

��7v�

spoveď1 bez svojej viny

nejakú vážnu vec zabudol poveda{?

.

•

Kto pri svätej spovedi bez svojej viny n � Jak �
vážnu vec zabudol povedať, ten to must pn
prvej budúcej sv. spovedi vyznať.
... Vážnou vecou pri svätej spove ď ' e hriech smrteľný,
jeho počet a okolnosti, ktoré pova\,u a druh hriechu
premeňujú.

Kto smrteTný hriech schv
álne zamlčal, spáchal svä
to
a jeho spoveď bola neplatn
á, Takýto hriešnik nes
pristúpif ku svätému prij
mie
ímaniu, Spoved je neplatn
á i vted
ked hriešnik nemal ľútosti
a silného predsavzatia, Spo y,
neplatnou učinl i to, ked
veá
niekto pre nedbanlivé spy
tovanie
svedomia vynechal smrteľn
ý hriech
*

krádež

322. Ako naz ývame
spoveď, v ktorej via
c spovedi opakujem
e?

Spoveď, v ktorej viac
spovedí opakujeme,
nazývame generálnou čiž
e všeobecnou spoveďou.

... Na začiatku v�eobecne
j spovedi povieme duchov
otcovi, prečo vybavujeme
nému
spo
vieme, čim sme zhrešili od ved všeobecnú. Na to rozpo
poslednej spovedi a len poto
opakujeme predošlé spo
m
vedi. Kto sa spovedal
neplatne.
ten musi povedaf i to, koľk
o spovedi vybavil nep
latne 8 či
prijímal po nich.
323. Kto musí vykona
f Spoveď všeobecnú
?

Spoveď všeobecnú mu
sí vykonaf ten, kto raz
alebo viac ráz vykona
l neplatnú spoveď.

* Spoved všeobe
cnú radJ S8 vykonávaf:
L ked do no
vého stavu života nastup
ujeme; 2. ked sa chystám
e na smrt

324. Ako začneme
svätú spoveď?

Svätú spoveď začneme
tak, že sa prežehnáme
a hovoríme: "Ja hrišny
j čelovik . . . (Viď str.
19)
... Po tých
u

to úvodných slovách pov
ieme, kedy sme sa
spovedali posledný raz,
potom povieme hriechy,

325. Čo

máme povedaf, keď
sme sa zo svojich
hriechov
vyspovedali?

Keď sme sa zo svojich
hriechov vyspovedali,
máme povedaf toto: "Za
sija vsja . . . (Viď str. 19)
u

326. Čo činí duchov
ný otec na konci spo
vedi?

Duchovný otec na kon
ci spovedi po napome
nutí ukladá kajúcemu
zadosfučinenie, po čom
mu ude lí rozhrešenie od
hriechov.
7

99
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* Duchovný otec uloží nám modlitby alebo iný dobrý
skutok ako zadosfučinenie.
* Kajúcnik sa pri rozhrešení prežehná a len potom sa
vzdiali.

327. Čo máme činU po svätej spovedi?

Po svätej

spovedi:

1.

máme ďakovať Bohu,

že nám naše hriechy odpustil, 2. máme vykonať
zados(učinenie, od duchovného otca nám uložené.
Napomenutie. Nestrachuj sa nIkdy pred spoveďou a
nehanbi sa vyznaf svoje hriechy pri svätej spovedi. lebo
lepšie je pre teba, keď teraz vyznáš svoje hriechy duchov
nému otcovi, než v nepokoji žif. v hriechu zomrief a vora
kedy na súdny deň zahanbený byt pred celým svetom.

ej O

330. KoIkoraké sú odpustky?

/

Odpustky sú dvojaké: l. odpustky plnomocné,
keď sa nám odpúšťajú všetky zaslúžené časné
tresty, 2. odpustky neplnomocné, keď sa nám
odpúšťa len jedna čiastka časných trestov.
* Neplnomocné odustky sú napr. odpustky 100
dní
k�ď sa nám odpúšfa torko trestov, koľko by sa nám odpu:
stdo, keby nás podra starodávnych nariadení cirkevných
100 dní pokutovali.

331. Čo je potrebné k získaniu odpustkov?

K

zfskaniu odpustkov je potrebné:

1. aby

naša duša bola čistá od smrteľných hriechov
2. aby sme dôkladne vykonali všetko, čo Cirke �
k získaniu odpustkov predpisuje.

zadosfučinení. - (Pokuta).

328. Na čo ukladá nám duchovný otec zadosfučínenie?

Duchovný otec ukladá nám zadosťučinenie na
to, aby nám Boh aspoň čiastku časných trestov
odpustil, keď uložené dobré skutky vykonáme.

(Dávid.)

Keď to. čo nám duchovný otec uložil. nemôžeme vy
konat. vtedy môžeme ho požiada! o iné zadosfučinenie.
* Keď niekto zadosfučinenie nevykoná, ale pred roz
hrešením mal úmysel, že ho vykoná, vtedy jeho spoveď je
síce platná, ale pácha hriech a pozbavuje sa mnohých
*

Božích milostí.

Napomenutie. Bez meškania a presne vykonaj zadosf
učinenie tak, ako ti duchovný otec uložíl; ba neuspokojuj
sa ani s tým. čo ti bolo uložené, lež i dobrovorne vykonávaj
dobré skutky kajúcnosti a zvlášte trápenia, ktoré na teba
Boh dopúšfa, znášaj trpezlive a obetuj ich za svoje hriechy I

. '" Plnomocné odpustky zlskame len vtedy, keď sme sa
aj od všetkých všedných hriechov očistili. Ku podmienkam
plnomoc�ých odpust �o� patri, aby sme sa vyspovedali a
.
.
. a aby sme sa na úmysel
k sv. prijímanIU prlstuplh
sv. Otca
pápeža pomodlili.
* Neplnomocné odpustky udeľuje Cirkev obyčajne za
vybavenie niektorých modlitieb.
* Ponajviac môžeme získaf odpustky nielen pre seba
samých, lež z dovolenia Cirkvi môžeme ich obetova! i za
duše v očistci.

Napomenutie. Usiluj sa, aby si v kajúcnosti č!m viac
odpustkov ziska l i pre seba, i dušiam v očistci, ktoré sa ti
bohato odplatia a budú tvojimi najlepšfmi orodovníkmi
pred Bohom.

5. O posvätení kňazstva. - Svjaščenstvo.
332. Čo je posvätenie kňazstva - svjaščenstvo?

tJ O
�.

odpustkoch.

Čo sú odpustky?

Odpustky sú odpustenia časných trestov, mimo
spovedi udelené.

* Odpustkami Cirkev neodpúšfa ani hriechy ani večné
tresty, len tresty po sväte; spovedi pozostalé, ktoré by
sme buď na tomto svete. bud v očistci museli ešte pretrpief

1

__._

Posvätenie kňazstva - svjaščenstvo je sviatosf.
v ktorej sa vybraní mužovia na kňazov vysvä
cujú a k svojmu svätému úradu od Boha du
chovnú moc a milosť dostávajú.
333. Kto môže vysväcovat na kňazov?

Na kňazov môže vysväcovať len biskup.

/
101

100
,

Posvätenie kňazstva udeľuje sa vkladanílJl rúk a mod
litbJu. - Biskupa posväcujú traja biskupi.
*

• Posvätenie kňazstva má viac stupňov. Ktod majú by!
vysvätení za kňazov, prijímajú najprv nižšie rády a potom
tri vyššie. Vyššie rády sú: diakonát, presbyterát a epis
kopát (biskupstvo).

.. Kto so zakazujúcou prekážkou bez dovolenid cirkevného
(dišpenzácie) vstupuje do stavu manželského, pácha hriech.
ale jeho manželstvo je platné.

337. Čo je miešané manželstvo?

334. K čomu dostávajú kňazi duchovnú moc 1

Kňazi
mohli

1.

Miešané (križné) manželstvo je také man

dostávajú duchovnú moc k tomu, aby

želstvo,

službu Božiu Bohu obetovaf, 2. svia

338. Prečo zakazuje Cirkev miešané manželstvá?

Napomenutie. Maj v úctivosti vysvätených kňazov, lebo
oni sú sluhami Božími a vodcami tvojej duše! Pre ich
krehkosf ľudskú neopovrhuj ich svätým úradom. Ale radšej
sa modlievaj za nich!

,

dve slobodné osoby, muž a žena, vstupujú do

ba

lahko

ho i

Cirkev vtedy,

návať svoje náboženstvo, 2. keď obidve stránky
sľúbia, že
1.

aby v

láske a

vernosti spolu žili, 2. aby dietky svoje nábožne

.. Stránka katolícka musi sa usilovaf, aby stránku neka
tolícku o katolíckom náboženstve poučila a nazpät do
Cirkvi priviedla.

• Do stavu manželského môžu vstúpif ti, ktorých man
želstvo žiadna prekážka nečiní neplatným alebo zakázaným.

• Zabezpečenie katolíckej výchovy
dietok treba podla
predpiso" učinif písomne ešte pred sobášom.

sú dvojaké: zničujúce

Stav manželský je neplatný, keď jedna stránka nie
je pokrstená, alebo je už v platnom manželstve s druhým;
keď blízki pr/huzní alebo hagrovia bez cirkevného povo
lenia (dišpenzácie) vstupujú do stavu manželského alebo
keď niekto z prinútenia vstupuje do stavu manželského.
•

• Sú ešte aj iné prekážky zničujúce.
Z vážnych príčin
dáva pri niektorých prekážkach Cirkev povolenie (dišpen
záciu) k manželstvu.

každé svoje dieťa v katolíckom ná

boženstve budú vychovávať.

vychovávali.

manželského

vykonávať,

Miešané manželstvo dovoľuje

336. Ktoré sú povinností manželov 1

Prekážky stavu
a zakazujúce.

môže

Cirkev preto,

katolícka náboženstvo

keď 1. stránka katolícka slobodne môže vyko

do' smrti verne plnili.
sú:

fažko

stránka

339. Kedy dovoIuje Cirkev miešané manželstvo?

životného a dostávajú

od Boha milosf, aby povinnosti manželské až

manželov

svoje

1.

.. Kto do manželstva vstupuje nie pred katolíckym kňa
zom a tým spôsobom dovoľuje, aby dietky jeho nie v ka
tollckom náboženstve boly vychované, pácha fažký hriech.

Manželstvo - malženstvo je sviatosť, v ktorej

Povinnosti

v nich

zriedka možné.

335. Čo je manželstvo - malženstvo?

sväzku

Miešané manželstvá zakazuje

lebo

utratí, 2. katolícke vychovávanie dietok je v nich

6. O sviatosti manželstva. - Malženstvo.

nerozlučiteľného

v ktorom jedna stránka je katolíkom,

druhá však kresfanom nekatolikom.

tosti vysluhovať. 3. slovo Božie hlásat

*

• Stav manželský
je zakázaný, ked jedna stránka nie
jp. kresfanQm-katollkom alebo ked manželstvo nebolo tri
razy v kostole predbežne ohlásené.

"

.�

340. Čo najprv majú učinil tí, ktorí do stavu manželského
vstupujú?

Ktorí vstupujú do stavu

manželského, maJu

svoje zasnúbenie oznámif najprv svojmu farárovi
a pred

sobášom musia sa vyspovedaf a k sv.

prijímaniu pristúpiť.

\
\
103

102
341. Pred kým majú snúbenci vstúpi( do stavu manželského?

všedné, ba i smrteľné, z ktorých nemocný nemoze

Snúbenci majú vstúpiť do stavu manželského

sa viacej vyspovedať, ale ich aspoň olutoval j 3.
posilňuje v

pred vlastným farárom alebo pred jeho námest

trápení a

v

pokušeniach,

zvlášte

v smrteľnom boji.

níkom v prítomnosti dvoch svedkov.

344. Ako sl�ži sväté pomazanie k dobru tela 7

* Snúbenci sa pred farárom alebo pred jeho námestní
kom vyslovia, že do stavu manželského vstupujú a kňaz
nato požehná ich manželstvo.

Sväté

pomazanie

slúži

k

dobru

tela

tak.

že uravuje bolesti, ba i zdravie nám získa, ak

* "Občianske manželstvo" nie je sviatosť ani manželstvo,
lebo svetské úrady neobsiahly od Boha moc udeľova! man
želstvo. Katolfci, ktorí iba v občianskom manželstve žijú,
nežijú v zákonnom manželstve, ale žijú v smrteľnom hriechu,
nemôžu preto byť účastnými ani rozhrešenia, ani sv. prijí
mania, ba ani sviatosti svätého pomazania. Taklto nemôžu
byt krstnými rodičmi ani svedkami pri sobáii; po smrti
nemôžu byť cirkevne pochovanf.

to slúži k nášmu duševnému spaseniu.
* Netreba sa obávať, že nemocný zanedlho musi umrief,
keď už sv. pomazanie prijaL Boh prinavráti zdravie skorej
tomu. kto zavčasu prijíma tú sviatosf. Nemocný získa pokoj
svojej duši, keď túto sviatosť prijme a už i tento pokoj
môže stav jeho na lepší obrátif.

345. Ako udeľuje kňaz sväté pomazanie?

* Kresfanské manželstvo je podľa-zákona Božieho neroz
lučiteľnym a trvá do smrti. Z vážnÝcrh príčin Svätá stolica,
čiže cirkevný súd, môže dovolif, aby nemuseli spolu žif.
Takto rozlúčení zostávajú však manželmi, čo znamená. že
dokiaľ obidve stránky žijú, ani jedna z nich nemôže vstúpiť
do nového manželstva.

Sväté pomazanie udeľuje kňaz tak, že nemoc
nému

OCI,

posvätným

USI,

g.os, ústa, ruky a nohy pomaže

olejom

a

súčasne

odrieka

predpí

sanú modlitbu.

* Ježiš Kristus (Isus Christos) hovori: "Jaže Boh sočeta
čelovik da ne raziučajet", ("Čo Boh spojil, nech človek
nerozlučuje") - preto nie je platné, keď svetský úrad
vyhlásil manželstvo za rozvedené.

346. Kto môže prijaf sväté pomazanie?

Sväté pomazanie môže prijať každý kresťan
katolík,

krtorý už

prišiel k užívaniu

rozumu a

je nebezpečne nemocný.

7. O

svätom pomazaní.
Jeleopomazanije.

342. Čo je

'" Sväté pomazanie môžu prijať i také dietky, ktoré
ešte neboli pri spovedí. ale k užlvaniu rozumu už prišly,
napr. šesf-sedemročné.
347. Kedy má nemocný prijaf sväté pomazanie?

sväté pomazanie - jeleopomazanije?

Keď je len možné, nemocný má prijat sväté

Sväté pomazanie - jeleopomazanije je svia

pomazanie vtedy, keď je ešte pri vedomí.

tosť, v ktorej ťažko nemocný človek skrz poma
zanie

sv. olejom i modlitbu

kňaza dostáva mi

lost Božiu pre dušu i pre telo.
• Sviatosť svätého pomazania vysluhuje obyčajne a riad
ne vlastny duchovny pastier nemocného, t. j. kňaz, ku
ktorého farnosti nemocný prislúcha.

343. Ako slúži sväté pomazanie k dobru duie 7

ť

• Najlepšie je hneď vtedy prijat sväté pomazanie, keď
nemoc zač{na byť nebezpečnou; lebo sväté pomazanie ziska
milosf i ku znášaniu nemoce.
* Príbuznl nemocného sú sväte povinní volaf kňaza k ne
mocnemu ešte i vtedy, keď by nemocný vedomie bol stratil.

348.. Ako sa má nemocný

prichystaf

ku

prijatiu svätého

pomazania?

Sväté pomazanie slúži k dobru duše tak, že 1.

Ku prijatiu svätého pomazania nemocný má sa

rozmnožuje milosť posväcujúcu j 2. sotiera hriechy

prichystať tak, že sa 1. vyspovedá, alebo ak sa

104

105

spovedať

nemôže, aspoň oľutuje svoje hriechy;
2. vzbudí v sebe vieru, nádej a lásku a
odo
vzdá sa úplne do vôle Božej.
* Prv n ž kň az príde,
treba položif v príbytku nemoc
�
.
ného na stol, bIelym prlkrývadlom opatrený medzi
dve
'
sviečky kríž.

. • N mocný oby� ajne prijlma
tri sviatosti jednu po dru
�
heJ: sVlatost pokánta, Eucharistiu a sväté pomaza
nie. V tB
ko� prípade tieto tri sviatosti nazývame sviatosťami
umíe
rajuclch. Ked nemocný sväté prijlmanie vykonáva
a sväté
pomazanie prijíma, vtedy pritomní na kolená padnúc
' nech
sa modlia za neho.

III. O modlitbe.
1. O modlitbe vôbec.
351 Čo činíme, ked sa modlíme?

Keď sa modlíme,
vame, aby

alebo od neho niečo prosili.
352. Prečo sa máme modlil?

Modli! sa máme preto, lebo to 1. Ježiš Kris
tus (Isus Christos) prikázal, 2. lebo bez modlitby

349. Kolkokrát môže človek prijat sväté pomazanie?

Sväté pomazanie môže prijaf človek v každej
nebezpečnej nemoci len raz; ale môže ho i v
tej istej nemoci prijaf viac ráz, ak nebezpečen

vtedy sa s Bohom rozprá

sme sa jemu klaňali, ďakovali mu,

nedostaneme od Boba potrebné milosti.
353. Kedy je naša modlitba Bohu milá 7

Naša motlitba je Bohu milá

vtedy,

keď sa

stvo smrti pominulo a zase znovu nastúpilo.

modlíme pokorne a zbožne v mene Ježiša Kris

pomazanie nie je sice nevyhnutefne potrebné k
spasemu, ale predsa hriech pácha ten, kto ho v fažkej ne
moci nechce prijat

ta (Isusa Christa).

*

�väté

Napomentie. Keď fa Boh dobrotivý fažkou nemocou
navštívi, neodkladaj prijaf posledné pomazanie až do pos
ledného okamženia, lež včasne sa chystaj na poslednú
cestu a na súd Božil Modlievaj sa často za dobrú smrf I

* Modlitba
naša ie vtedy pokornou, ked uznávame, že
sme nehodni milosti Božej; pobožnou je však vtedy, ked
sa modlime zo srdca a s pozornou mysľou.
(Mýtnik v chráme.)

354. Ako sa máme modlif, ked od Boha niečo prosíme 7

Keď od Boba niečo prosíme, vtedy máme sa
2. vytrvanlive, 3. s odo

modliť 1. s dôverou,

vzdaním sa do vôle Božej.

II. O posväteniach a žehnaniach.

(Ježiš [Isus) na hore Olivetskej.)

(Osv;aščenija i blahoslovenija.)-

Čo od Boha prosíme, to preto nedostávame vždycky.
lebo budto sa nemodlime dobre, alebo to, čo žiadame, nie
je nám prospešné, alebo pre hriechy svoje nie sme hodní
toho, za čo sa modlfme.
nedostaneme to, čo od Boha prosíme, Boh
• Keď aj
predsa vždy nám dobre chce, a keď nám aj nedá to, čo
žiadame, namiesto toho udeli nám také niečo, čo nám je
užitočnejšie.
*

350. Čo sú posvätenia a žehnania ?

Posvätenia a žehnania sú také modlitby a o
brady, ktorými Cirkev posväcuje niektoré osoby,
miesta alebo veci pre
náboženskú potrebu.

službu

Božiu alebo pre

Posvätenlm Cirkev odporúča do zvláštnej ochrany
Božej a ctihodnými činí tie veci, či predmety, miesta, kto
ré sú k službám Božlm obetované, napr. kostol. oltár, cin
torin, križ, zvony, vodu.
Žehnanlm Cirkev žiada pomoc Božiu a nám ju uderuje,
napr. keď so Sviatosfou OltárnOIl dáva požehnanie, alebo
ked zbožie, liečivé rastliny alebo pokrmy. domy požehnha.
•

355. Kedy je zvláš! potrebné a spasiteIné modli! sa?

-

Modlil sa je vtedy

zvláš! potrebné, keď sm-;

v pokušení alebo v nebezpenčenstve, najviac v
hodine smrti; spasiteľné je modlit sa ráno a ve
čer, ba ai cez deň v dôležitých záležitostiach.
*

Pred jeden im a po jedni máme sa tiež modlit.
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357. Čím začíname a dokonávame modlitbu?
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é. - Modlitba
3. Pozdravenie anjelsk
Bohorodičná.

i po Otčenáš i?
obyčajne my katolíc
360. Čo sa modlievame

2. O modlitbe Pána.
�

(Molitva Hospodňa).

Ktorá je najsvätejšia modlitba?

Najsvätejšia modlitba je modlitba Pána (Hos
podňa), to jest Otčenáš.
* Otčenáš menujeme modlitbu Pá
ju sám Ježiš Kristus (Isus Christos) na

(H

d

�� il ::::dlľt!� �r�ká::l�

359. Z kolko čiastok pozostáva Otčenáš?

�

téenáš pozostáva z dvoch čiastok: 1. z oslo
veDIa, 2. zo siedmich prosieb.

." .
'. Otče náš, Ize Jesi nas
.. Oslovenie v Otčenáši znie...
.
nebesich" . l'u Boha na ŠIm otcom menuJeme, Iebo nás prijal
za svoje dietky.
da

�
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po Otčenáši oby
My katolíci modlievame sa
(Zdravas Mária.)
čajne "Bohorodice Ďivo".
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a
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preblahoslavená Panna Már
reniami
Boha medzi všetkými stvo
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.
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Pozdravenie sv. Alžbety znie: "Blahoslovenna ty v ženách
i blahosloven plod čreva tvojebo." Z týchto slov vidíme,
že koľkokoľvek ráz Pannu Máriu (Ďivu Mariu) pozdravu
jeme, vtedy i Ježišovi Kristovi (Isusu Christu) úctu svoju
vzdávame.
Slova Cirkvi svätej znejú: "Jako rodila jesi Christa
Spas:!, Izbaviteľa dušam našim." '!"ým vyslovujeme radosf
a nádej v pokroviteľstve Prečistoj Ďivy, lebo ona zrodila
nášho Spasiteľa.
"' Ráno na poludnie a večer, ked
sa "Anhel Hospodeň". (vid str. 32.)

zvonia, modlievame

"' Sú ešte iné, veľmi oblúbené spoločné modlitby, ktoré
či v chráme Božom, či súkromne, spolu alebo aj samostat
ne odbavujeme. Také sú:
1. Svätý ruženec je obľúbenou pobožnosfou Cirkvi svä
tej, kde najvýbornejšie modlitby, Otčenáš a Bohorodice,
opätovne odriekame a o živote Ježiša Krista (Isusa Christa)
i preblahoslavenej Panny Márie (Ďivy Marii) rozjímame.

2. Paraklis na česf Panny Márie (Ďivy Marii), v ktorom
ju prosíme. aby za nás hriešnych orodovala u Boha.
3. Aka/ist. Je to sbor piesn! a modlitieb k Ježišu Kristovi
(Isusu Christu), k Panne Mád (80horodici), k svätým.
4. Moleben. Najmilšia a najrozšírenejšia pobožnosf k Srdcu
Ježiša Krista (Isusa Christa), k Panne Márii (Ďivi Marii),
k sv. Jozefovi, k sv. Jozafatoví.
5. Krlžovd cesta (Krestna dorolza)
odbavuje sa oby
čajne vo ve \kom pôste na pamäf utrpenia Ježiša Krista
(Isusa Christa) za odpustenie hriechov.
-

6. Suplikácia
je slávnostný obrad požehnania s naj
svätejšou Eucharistiou.
-
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