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01. Naučím se dobře modlitby: Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha,
Desatero, Anděle Boží
02. Jak se jmenuje sedmero svátostí?
Křest, biřmování, svátost oltářní, svátost smíření, pomazání nemocných, svátost
kněžství, svátost manželství.
03. Co je hřích?
Hřích je dobrovolné a vědomé přestoupení zákona Božího.
04. Kdy dostali apoštolové moc odpouštět hříchy?
Apoštolové dostali moc odpouštět hříchy v den vzkříšení Páně. Tato moc přešla
od apoštolů na biskupy a kněze.
05. Kde se nám odpouštějí hříchy?
Hříchy se nám odpouštějí ve svátosti smíření, to je ve svaté zpovědi.
06. Kolik částí má svátost smíření?
Svátost smíření má pět částí: Zpytování svědomí
Lítost
Opravdové předsevzetí
Zpověď
Dostiučinění
07. Co je při svátosti smíření nejpotřebnější?
Při svátosti smíření je nejdůležitější lítost – bez lítosti není odpuštění.
08. Co musí být spojeno s lítostí?
S lítostí musí být spojeno předsevzetí! Bez lítosti a předsevzetí by byla zpověď
neplatná.
09. Kdo se zpovídá neúplně?
Neúplně se zpovídá, kdo těžký hřích úmyslně zamlčí (neřekne). Taková zpověď
je neplatná.
10. Co udělám po svaté zpovědi?
Po svaté zpovědi vyplním uložené pokání (to je dostiučinění).
11. Jak začíná svatá zpověď?
Svatá zpověď začíná takto: Chvála Kristu! Ve jménu Otce ….
Chodím do 3. třídy a jdu k 1. svaté zpovědi. Vyznávám se z těchto hříchů….
(vyjmenuji hříchy), potom řeknu: to jsou mé hříchy, upřímně jich lituji a chci se
polepšit. Když mě kněz vyzve, abych litoval(a) hříchů, prosím, Bože buď milostiv mě
hříšné/mu. Po rozhřešení odpovím: Amen. Kněz: Pán ti odpustil hříchy. Jdi v pokoji.
Odpovím: Bohu díky.
12. Co je svátost oltářní?
Svátost oltářní je tělo a krev Ježíše Krista pod způsobem chleba a vína.
13. Kdo je přítomen ve svátosti oltářní?
Ve svátosti oltářní je přítomný živý Ježíš Kristus.
14. Nač mne volá Pán Ježíš ke svatému přijímání?
Pán Ježíš mne volá ke sv. přijímání, aby mne posvětil, posilnil a živil k životu
věčnému.
15. Jaký mám přistoupit ke stolu Páně?
Ke stolu Páně mám přistoupit lačný (1 hodinu), slušně oděný, v milosti posvěcující
a se zbožným srdcem.
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16. Co je mše svatá?
Mše svatá je oběť, ve které se Pán Ježíš obětuje za nás nebeskému Otci.
17. Jak se rozděluje mše svatá?
Na bohoslužbu slova a bohoslužbu oběti.
18. Které části má bohoslužba oběti?
Obětování, proměňování a přijímání.
19. Jak často mám přijímat Pána Ježíše?
Co nejčastěji, třeba denně. Povinni jsme přijmout alespoň 1x za rok a v nebezpečí
smrti.
20. Kdy proměňují biskupové a kněží chléb v tělo a víno v krev Pána Ježíše?
Biskupové a kněží proměňují chléb v tělo a víno v krev Pána Ježíše vždy při mši svaté
(při proměňování).
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