PRÍPRAVA DETÍ NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
KATOLÍCKY POZDRAV

6 HLAVNÝCH PRÁVD
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých

v nebi, tak i na zemi.
7 SVIATOSTÍ
ale zbav nás Zlého. Amen.
MODLITBA ZDRAVAS MÁRIA
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou,

1. Krst
2. Birmovanie
3. Eucharistia
5. Pomazanie chorých

7 HLAVNÝCH HRIECHOV
MODLITBA SLÁVA OTCU
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo
e
veky vekov. Amen.
MODLITBA VERÍM V BOHA
jeho jediného

Syna,
Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za

bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho

Svätého,
v
vo vzkries

v

svätú

Cirkev

katolícku,

5 CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ
1. V nede u a v prik zan sviatok sa z astni
na sv tej om i.
2. Zachov va prik zan dni pok nia.
3. Aspo raz v roku sa vyspoveda a vo
ve kono nom obdob prija olt rnu sviatos .
4. Uzatv ra man elstvo pred tv rou Cirkvi.
5. Podporova cirkevn ustanovizne.

1. Pýcha
2. Lakomstvo
3. Smilstvo
6. Hnev

1. Ja som P n, tvoj Boh! Nebude ma okrem
m a in ch bohov, ktor m by si sa kla al.
2. Nevezme Bo ie meno nadarmo.
3. Pam taj, e m
sv ti sviato n dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabije .
6. Nezosmiln .
7. Nepokradne .
8. Nebude krivo sved i proti svojmu
bl nemu.
9. Nebude
iadostivo t i po man elke
svojho bl neho.
10. Nebude t i po majetku svojho bl neho.

Bo e m j, cel m srdcom a milujem, a preto
ve mi utujem, e som a hriechmi urazil.
Chcem sa naozaj polep i a hriechu sa chr ni .
Ot e, odpus mi pre krv Kristovu.

PRÍPRAVA DETÍ NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
BOH
1.
2.

Kto stvoril svet a
Svet a
Aký je Boh?

3.

Pre koho stvoril Boh svet a

STVORENIE SVETA

preto ho nazývame Boh
obdaroval?

4.
5.

Eva, neposlúchli Boha a spáchali prvotný hriech.
Aký je následok hriechu
(prvotného hriechu)?
Následkom prvotného hriechu je
.

6.

Koho Boh posiela

7.

Ako

nás.

ním?
, na túto zem?
Panny Márie v Betleheme.

8.

Kto tvorí Svätú rodinu?
, a sv. Jozef, jeho pestún.
aké prikázanie nám zanechal?

9.

.
10.

Ako nás Pán
za
ktorej vrcholom je
Eucharistie) a
-

spasil?
:

(ustanovenie

PIATOK
DUCH SVÄTÝ

11.

Kto je Duch Svätý?

12.

13.

a Svätého?
TURÍCE
ako delíme hriechy?
Hriech je vedomé a

14.
15.

vyznám a

zmierenia?

16.
spáchanými hriechmi.
EUCHARISTIA
17.

s

oltárna

Eucharistia?

oltárna

vína.
oltárnu?
Na
, premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv.
19. Koho prijímame vo svätom prijímaní?
krv
, pod spôsobom chleba
a vína.
20.
sa v
, aby sme mohli
na sväté prijímanie?
hodinový pôst.
18.

s

