
Otázky a znalosti ke svátostí biřmování 

 

 Proč chceš přijmout svátost biřmování.... 

1. Proč jsme na zemi? 

2. Proč nás Bůh stvořil? 

3 Kolik Bohu poznáme?  

4. Kolik osob je v jednom Bohu? 

5. Co je hřích, a jako je rozdělujeme? 

6. Vyjmenuj hlavní hříchy. 

7. Co je pokání?  

8. Co jsou svátosti? 

9. Kdo je Ježíš Kristus ? 

10. Co víš z jeho života ? 

11. Kde se dovídáme o ustanovení jednotlivých svátostí? Popsat... 

12. Které milosti známe? 

13. Co jsou milosti? 

14. Které svátosti udělují milost posvěcující? 

15. Které svátosti udělují milost pomáhající? 

16. Které svátosti vtiskují nezrušitelné znamení?( není možno je opakovat?) 

17. Které můžeme přijmout jen jednou za život? 

18. Co je potřebné ke křtu? 

19. Co je svátost biřmování, vyjmenuj dary a plody Ducha Svatého. 

20. Části mše svaté. 

21. Co je svátost oltářní? 

22. Části svátosti smíření? 

23. Když někdo nevykoná určené pokání, má hříchy odpuštěny? 

24. Které jsou zasvěcené svátky? 

25. Které jsou postní dny? 

26. Koho a od kdy váže postní příkaz? 

27. Co je modlitba? 

28. Kdy a jak se máme modlit? 

29. Šestero základních pravd? 

30. Desatero? 

31. Modlitba a tajemství růžence? 

32. Co je Církev?  

33. Kdo založil Církev?  

34. Kdo je hlavou Církve?  

35. Končí se život člověka smrti?  

36. Co se stane po smrti člověka? 

37. Co je peklo?  

38. Co je očistec?  

39. Co je nebe? 

40. Co je to Poslední sod?  

41. Co je Bible? 

42. Na kolik části se člení Písmo svaté?  

43. Kolik poznáme evangelistu, a kolik apoštolu?  

44. Patero církevních přikázáních? 

45. Jak se jmenuje náš diecézní biskup, a jak se jmenuje svatý otec?  
  



 

Odpovědi: 

 

1. Na zemi jsme proto, abychom poznávali a milovali Boha, abychom podle jeho vůle konali 

dobro a abychom jednoho dne došli do nebe. 

nebo...( Na zemi jsme proto, abychom Pána Boha poznávali, jeho milovali, jemu sloužili a 

nakonec byli s nim v nebi věčně šťastny).  

 

2. Bůh nás stvořil ze svobodné a nezištné lásky. 

 

3. Bůh je jenom jeden. 

 

4. V jednom Bohu jsou 3 Božské osoby: Otec, Syn, Duch Svatý = jedním jménem je voláme 

Boží Trojice. 

 

5. Hřích je v zásadě odmítnutí Boha a zdráhaní se otevřít jeho lásce. Jasně se to projevuje v 

porušovaní Božích přikázaní. nebo ( Vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona.) 

Rozdělujeme: Těžký hřích (smrtelný) je naprosto vědomé a dobrovolné přestoupení Božího 

zákona v důležité věci. Lehký hřích (všední) je přestoupení Božího zákona, které není buď 

plně vědomé nebo dobrovolné nebo se netýká důležité věci. 

 

6. Mezi hlavní hříchy patří: pýcha, lakomství, smilství, obžerství, zášť, hněv, lenost 

 

7. Pokání je náprava spáchaného bezpráví. Pokání nemůže být pouze záležitostí rozumu, 

nýbrž mělo by se konkrétně projevit ve skutcích lásky a v prací pro druhé.  

(pokání nemá nic společného se sebeobviňováním a skrupulanstvím. Pokání neznamená 

neustále přemýšlet o tom, jaký jsem hrozný člověk. Pokání nás osvobozuje a povzbuzuje k 

novému začátku. Bůh ví všecko. Dopředu ví, že po zpovědi zase začneme hřešit, a přece 

odpouští). 

 

8. kancionál str. 48-52  

KKC (Katechizmus katolické církve) ( 1113 – 1134 ) str. 294 1131 ! 

 

9. KKC ( 430 – 455 ) str. 118 

 

10. KKC ( 456 - 682 ) str. 124 

 

11. KKC křest ( 1114, 1210, 1275, 1276!, 1280,  

Biřmování ( 1285, 1293! – 1321 ) 

Eucharistie ( 1322, 1391, 1406! – 1419 ) 

Smíření ( 1420, 1435, 1440, 1468, 1485! – 1498 ) 

svátost. nemocných ( 1499, 1526! - 1532 ) 

svátost. kněžství (1533 – 1536, 1590 – 1600 ) 

svátost. manželství ( 1601 – 1602, 1656! –1666) 

 

12. KKC ( 1996 – 2000! ) milost: a) posvěcující – habituální – trvalá dispozice 

b) pomáhající – aktuání – projevy Boží pomoci 

 

13. KKC ( 1997, 2003, 2021)  

 

14. KKC ( 1999 – křest, svátost smíření) 

 

15. ( biřmování, eucharistie, svátost nemocných, kněžství a manželství ) 

 

16. KKC ( 1280 křest, 1317 biřmování, 1581 kněžství ) 

 

17. Křest, biřmování, kněžství, manželství ? 

 



18. KKC ( 1246 – 1274 ) 

 

19. Biřmování je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého. 

Ten kdo se svodobně rozhodne žít životem Božího dítěte, a kdo požádá o Ducha svatého 

skrze vkládaní rukou a pomazání - KŘIŽMEM (olejem), dostane dílu stát se slovem i skutkem 

svědkem Boží lásky. Stává se plnohodnotným a zodpovědným členem katoliké církve.  

 

Sedm Daru Ducha Svatého: 

Dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožností a bázně Boží. 

 

Plody Ducha Svatého: Láska, Radost, Pokoj, Trpělivost, Laskavost, Dobrota, Dobrotivost, 

Mírnost, Věrnost, Skromnost, Zdrženlivost, Čistota. 

 

20. kancionál str. 53-66. 

Vstupní obřad – Pozdrav, úkon kajícnosti, kyrie eleison, gloria, vstupní modlitba 

Bohoslužba slova – biblická čtení, žalm, homilie ( kázání ), vyznání víry, přímluvy 

Bohoslužba oběti – příprava darů, eucharistická modlitba, obřad přijímání 

Závěrečné obřady – modlitba po přijímání, závěrečné požehnání a propuštění 

 

21. KKC ( 1324, 1391, 1406 – 1419 ) 

 

22. kancionál str. 67-69 

 

23. KKC ( 1460,) 

KKC  Kdo z nedbalosti nevykoná uložené pokání, zpovídá se sice platně, ale dopustil se 

nového hříchu. Kdo předem nechtěl vykonat pokání, zpovídal by se neplatně a dopustil by se 

tím těžkého hříchu – svatokrádeže. 

 

24. Zasvěcené svátky: 25.12. Slavnost Narození Páně, 1.1. Slavnost Matky Boží P.M.  

 

25. Postní dny: kancionál str. 9 

 

· každý pátek – půst od masa ( možnost nahradit zřeknutím se jiné věci ) 

· postní doba – doba pokání 

· Popeleční středa, Velký Pátek - přísný půst ( od masa, jednou za den úplné nasycení ) 

 

26. Půst od masa ( pátek ) od 14 let  

Přísný půst – P. středa a VP půst újmy: 18 let – do započetí šedesátého roku. 

 

27. kancionál str. 17-18. 

 

28. kancionál str. 17-19 

 

29. Základní pravdy víry: 

1. Bůh je jeden. 

2. Bůh je nejvýš spravedlivý. 

3. Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý. 

4. Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil. 

5. Duše lidská je nesmrtelná. 

6. Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba. 

 

30. Desatero Božích přikázaní: 

1. V jednoho Boha věřiti budeš. 

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 

3. Pomni, abys den sváteční světil. 

4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 

5. Nezabiješ. 

6. Nesesmilníš. 

7. Nepokradeš. 



8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 

9. Nepožádáš manželky bližního svého. 

10. Aniž požádáš statku jeho 

 

31. kancionál str. 14-15 

 

32. Církev je společenství pokřtěných, kteří žijí podle víry v Ježíše Krista, který ji vede jako 

Dobrý Pastýř. 

 

33. Církev založil Ježíš Kristus (Ef 5,23).56.  Jaké je poslaní Církve?  

Poslaní Církve je totožné s posláním Ježíše Krista: ohlašovat Evangelium všem lidem a 

zprostředkovat lidem spásu a byť společenstvím, které je obrazem lásky Otce i Syna i Ducha 

Svatého. 

 

34. Hlavou Církve je Ježíš Kristus (Kol 1,18), který pověřil vedením Církve na zemi apoštola 

Petra a jeho nástupce - papež (Mt 16,16-19).  

 

35. Lidský život se nekončí tělesnou smrtí, duše člověka je nesmrtelná. 

 

36. Duše člověka jde před Boží soud, kde se rozhodne o její věčnem osude ( vid. písmo svaté 

Hebr 9,27). 

 

37. Peklo je stav a místo věčného odloučení od Boha, které prožívají padlí andělí a zatracení 

lidé. 

 

38. Očistec je předsíň nebe, kde se člověk očisťuje, aby mohl čistý předstoupit před Boží tvář 

(Zjv 21,27). 

 

39. Nebe je blažený stav duše, ve kterém člověk zažívá plnou čistou lásku v přítomnosti  

živého, milujícího Boha. Kromě toho, že tento život nikdy nekončí, neexistuje v něm žádné 

utrpení, nespravedlnost ani nič zlé. Je to cíl a smysl našeho života. Člověk tam vidí Boha z 

tváře do tváře. 

 

40. Pohledný soud nastane když Pán Ježíš přijde druhý raz v slávě s anděli a svatými, aby 

oddělili dobrých od zlých (Mt 13,47-50). Tehdy tí, co robili dobře, budou s tělem vzkříšení k 

věčnému životu a tí, co robili zlo, budou s tělem vzkříšení k věčnému odsouzení (Jn 5,26-30). 

 

41. Bible-(kniha knih) je sbírka knih napásaná lidmi, kterým Bůh vnukl skrze Svatého Ducha 

své slovo (2 Tim 3,16-17).  

 

42. Dělí se na Starý a Nový zákon.  

 

43. 4 evangelisty: Matouš, Marek, Lukáš, Jan. a 12. apoštolů. 

 

44. Patero církevních přikázáních:   

1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid. 

2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok. 

3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době. 

4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny. 

5. Přispívat církvi na její potřeby. 

 

45. Diecézní biskup Ostravsko-Opavské diecéze se jmenuje Mons. František Václav 

Lobkowicz.  Svatý otec (papež) František.   


