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OAMDG 

Polešovice 2017 

 

Otázky a odpovědi pro děti před první svátostí smíření a před 

prvním svatým přijímáním  
 

 

1) Musím umět udělat správně kříž. 

 

2) Musím umět nazpaměť hlavní společné modlitby: 

„Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému…“ (viz Kancionál, s. 11), 

„Otče náš“ (viz Kancionál, č. 001),  

„Zdrávas, Maria“ (viz Kancionál, č. 004), 

„Zdrávas, Královno“ (viz Kancionál, č. 007), 

„Pod ochranu tvou“ (viz Kancionál, č. 008), 

„Anděle Boží“ (viz Kancionál, č. 010). 

 

3) Musím umět nazpaměť modlitbu „Věřím v jednoho Boha“ (viz učebnice náboženství, s. 55).  
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4) Proč nám Bůh dává svá přikázání? 

 Abychom mohli šťastně a spokojeně žít. 

 

5) Vyjmenuj Desatero Božích přikázání. 

 1. V jednoho Boha věřit 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! (= Nezcizoložíš!) 

7. Nepokradeš! 

8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému! 

9. Nepožádáš manželky bližního svého! 

10. Aniž požádáš statku jeho! 

 

6) Co znamená „brát nadarmo“ Boží jméno (viz 2. přikázání Desatera)? 

 Říkat Boží jméno nebo jména svatých zbytečně, bezmyšlenkovitě nebo dokonce jako nadávku. 

Nemáme říkat slova: Pane Bože!, Herr Gott!, Ježíš, Maria! Ježíši Kriste!, Panenko Maria!, 

Panenko Skákavá!, Ježíš, Maria, Josef!, sakra, sakriš, kruci, krucifix, krucinál, apod.  

 

7) Co to znamená „pomni“ (viz 3. přikázání Desatera)? 

 Znamená to „nezapomeň“, nebo „pamatuj“. 

 

8) Co je pro nás „den sváteční“ (viz 3. přikázání Desatera) a proč? 

 Den sváteční je pro nás neděle, protože si připomínáme Ježíšovo zmrtvýchvstání. 

 

9) Jak máme světit neděli? 

 Tím, že jdeme na mši svatou, neděláme těžkou práci a máme čas i pro druhé. 

 

10) Jak často máme za povinnost chodit do kostela na mši svatou? 

 Na mši svatou do kostela mám za povinnost chodit každou neděli. Mám přijít také 25. prosince 

(na Ježíšovy narozeniny) a 1. ledna (na svátek Panny Marie).  

 Neúčast na mši svaté v tyto dny (neděle, 25. 12., 1. 1.) je považována za těžký hřích. 

 Doporučuje se přijít na mši svatou také každý týden v nějaký všední den. 

 

11) Kdo nemusí jít v neděli na mši svatou a je přesto omluven? 

 Ten, kdo je nemocný nebo opravdu nemůže z vážného důvodu (maminka, která se stará o malé či 

nemocné dítě; rodič, na kterého v neděli v práci vyšla směna). 

 

12) Co znamená slovo „nesesmilníš“ („nezcizoložíš“)? 

 Znamená to chránit se před neslušnými obrázky, slovy, pohledy nebo doteky. 

 

13) Co je to „křivé svědectví“ (viz 8. přikázání Desatera)? 

 Je to lež. 

 

14) Co se po nás chce devátým přikázáním Desatera (Nepožádáš manželky bližního svého!)? 

 Znamená to, že tatínek a maminka si mají být věrní a nemají se rozvádět. 

 

15) Co se po nás chce desátým přikázáním (Aniž požádáš statku jeho!)? 

 Znamená to, že nemáme závidět a toužit po tom, co má druhý. 

 

16) Co znamená slovo „statek“ v rámci 10. přikázání desatera (Aniž požádáš statku jeho!)? 

 „Statek“ znamená to samé, co majetek. 



 3 

17) Jak se nazývá jednání proti Bohu? 

 Hřích. 

 

18) Co způsobuje hřích? 

 Hřích narušuje naše přátelství s Bohem a bere člověku radost a štěstí. 

 

19) Jaké hříchy rozeznáváme? 

 Rozeznáváme hříchy lehké a hříchy těžké. 

 

20) Co je to lehký hřích? 

 Lehký hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona. 

 Lehkým hříchem je např.: když se zapomenu ráno pomodlit, když vyslovím zbytečně Boží jméno, 

apod. 

 

21) Co je to těžký hřích? 

 Těžký hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona ve zvlášť závažné věci.  

 Těžkým hříchem je např.: nejít na mši svatou v neděli, 25. 12. + 1. 1., pokud mi v tom nic 

závažného nebrání, potrat, velké pomluvy, velká krádež, úmyslné zabití nevinného, atd. 

 

22) Co je to svědomí? 

 Je to Boží hlas v nás. 

 

23) K čemu nám slouží svědomí? 

 Pomáhá nám poznat, co je dobré a co je zlé. 

 

24) Jak musíme svědomí vychovávat, aby nám radilo dobře? 

 Vychováváme ho tak, že se snažíme poznávat Ježíše a jeho přikázání. 

 

25) Je pokušení hříchem? 

 Ne, pokušení není hříchem. Když ale pokušení poslechneme, dopouštíme se hříchu. 
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26) Chce nám Bůh vždycky odpustit naše hříchy? 

 Ano. 

 

27) Kdy nám Bůh nemůže odpustit naše hříchy? 

 Když svého hříchu nelitujeme, 

 když se nechceme polepšit, 

 když nechceme odpustit druhým lidem, 

 když úmyslně nechceme vyznat všechny své hříchy ve svátosti smíření. 

 

28) Co když děláme nějaký hřích stále znovu - můžeme znovu k Bohu přijít? Nemusíme se bát? 

 K Bohu můžeme přicházet pořád. On zná naše slabosti, má nás moc rád - a my se nemusíme bát. 

 

29) Ve které svátosti nám Bůh odpouští hříchy? 

 Odpouští nám je ve svátosti smíření. 

 

30) Kdo ustanovil svátost smíření? 

 Svátost smíření ustanovil Ježíš.  

 

31) Z kolika částí se skládá svátost smíření? Vyjmenuj je! 

 Svátost smíření se skládá ze šesti částí. Jsou to: 

1. Sebepoznání / zpytování svědomí
1
 … poznávám své hříchy 

2. Lítost
2
 … lituji svých hříchů  

3. Předsevzetí … úkol, který dávám sám sobě - stanovuji si, co chci dělat dobrého, nebo v čem se 

chci polepšit 

4. Vyznání … vyznávám své hříchy ve zpovědnici 

5. Pokání / kající skutek / zadostiučinění … úkol, který mi zadá kněz ve zpovědnici 

6. Rozhřešení … modlitba, kterou se modlí kněz a kterou jsou mi hříchy odpuštěny 

 

32) Co když někdo úmyslně neřekne svůj hřích ve svátosti smíření? 

 Takový člověk se zpovídá neplatně a není mu odpuštěn žádný hřích. Má o tom říci knězi při příští 

svátosti smíření. 

 

33) Co když někdo neúmyslně zapomene říct svůj hřích ve svátosti smíření? 

 Takový člověk se zpovídá platně a jsou mu odpuštěny všechny jeho hříchy. Má tento zapomenutý 

hřích vyznat při další svátosti smíření. 

 

34)  Když někdo vyznává své těžké hříchy ve svátosti smíření, musí uvést i jejich počet (např. kolikrát 

nebyl v neděli na mši svaté z vlastní viny)? 

 Ano, musí uvést i počet těžkých hříchů. Počet lehkých hříchů vyznávat nemusí. 

 

35) Co se stane s člověkem, který zemře ve stavu těžkého hříchu - a aniž by jich litoval? 

 Takový člověk nebude moci nikdy dojít do nebe. Takový člověk se sám odsuzuje k životu v pekle.  

 

36) Jak často mám chodit ke svátosti smíření? 

 Ke svátosti smíření mám chodit každý měsíc – tedy dvanáctkrát do roka. Ale pokud bych udělal 

těžký hřích, tak mám jít ke svátosti smíření co nejdříve.  

 

37) Musím jít před každým svatým přijímáním ke svátosti smíření (ke svaté zpovědi)? 

 Ne, jen pokud mám na duši těžký hřích. 

 

                                                 
1
 Otázky k sebepoznání - viz Kancionál, strana 81-82. 

2
 Modlitba lítosti nad hříchy - viz Kancionál, strana 82. 
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38) Co je to „zpovědní tajemství“? 

 „Zpovědní tajemství“ znamená, že kněz, který vyslechne hříchy člověka ve zpovědnici, o nich 

nesmí nikdy s nikým jiným mluvit anebo je jinak vyzradit, i kdyby mu bylo vyhrožováno smrtí.  

 

39) Musím znát: co říkat a jak odpovídat ve zpovědnici. 

 Viz Pracovní list č. 18: „Slavíme svátost smíření (svatou zpověď)“. 

 

 

________________________________ 
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40) Co by se stalo, kdyby se Ježíš nenarodil, nezemřel za nás a nevstal z mrtvých? 

 Všichni lidé (i my) by žili v pekle a nikdy by nemohli dojít do nebe. 

 

41) Co mimořádného udělal Ježíš při poslední večeři? 

 Proměnil chléb ve svoje tělo a víno ve svou krev. 

 

42) Proč proměnil chléb a víno ve svoje tělo a svou krev? 

 Protože chtěl s apoštoly i s námi zůstat viditelně. 

 

43) Které dary přinášíme Pánu Bohu při mši svaté – při obětování? 

 Při obětování přinášíme chléb a víno. 

 

44) Co se stane s těmito dary? 

 Ježíš promění tyto dary při mši svaté ve svoje tělo a krev. 

 

45) Kdo je skrytý pod podobou chleba a vína? 

 V proměněném chlebu a víně je živý Ježíš. 

 

46) Proč poklekáme před svatostánkem? 

 Protože ve svatostánku je živý Ježíš, projevujeme mu pokleknutím úctu. 

 

47) Koho přijímám ve svatém přijímání? 

 Ve svatém přijímání přijímám živého Ježíše – Boha. 

 

48) Co je to „hodinový půst před svatým přijímáním“? 

 „Hodinový půst před svatým přijímáním“ znamená, že když chci jít ke svatému přijímání, tak 

hodinu před svatým přijímáním nesmím nic jíst ani pít. Můžu pít jen čistou vodu, můžu brát léky 

– pokud je mám brát. 

 

49) Jak často můžu jít ke svatému přijímání? 

 Svaté přijímání mohu přijmout nejvýše dvakrát za den.  

 Poprvé i mimo mši svatou (samozřejmě: nesmím mít na duši žádný těžký hřích a musím dodržet 

hodinový půst před svatým přijímáním).  

 Pokud chci přijmout svaté přijímání podruhé v jednom dnu, tak ho musím přijmout při mši svaté - 

na ní musím být od začátku až do konce (zase platí, že nesmím mít na duši žádný těžký hřích 

a musím dodržet hodinový půst před svatým přijímáním).  

 

50) Můžu jít ke svatému přijímání, i když jsem ještě nesplnil pokání (úkol, který mi dal kněz ve 

svátosti smíření)? 

 Ano. Splnění pokání ale nemám zbytečně odkládat - je třeba ho vykonat co nejdříve. 

 


