
Stretnutie rodičov a detí                
v príprave na 1. sv. prijímanie
pre plnú účasť na Eucharistii

9.1.2022



Čo už vieme a podľa toho žijeme alebo sa to 
postupne učíme? (Ocko, mama, ako to vidíš?)
• ...rozprávať sa s Bohom a mať naňho čas.

• Všetko s Ním začíname i končíme.

• Vieme ho aj prosiť, poďakovať sa mu i odprosiť, keď ho zarmútime.

• Pravidelne sa modlievame aj modlitby ako sú Otče náš, Zdravas, 
Verím v Boha, Sláva Otcu, Anjel Pána, k Anjelovi Strážcovi...., 
Ruženec,...Počúvame, alebo si čítame Božie Slovo a rozprávame sa o 
ňom.

• Poznáme Desatoro Božích prikázaní– vieme ich vymenovať a aj im 
rozumieme. 

• Chránime si srdce pre lásku – pre Pána Boha, aby sme ju vedeli 
prijímať i dávať. 



Príbeh a naše Vianoce...

• Pozreli sme si krátky filmík (1min) a uvažovali sme o tom, čo  sa v ňom 
udialo https://www.youtube.com/watch?v=pb2ir_o1-I4

• Ako sa volá vlastnosť tých detí z videa? Je krásne, keď si všímame 
druhých so súcitom a ochotou pomôcť.

• Pospomínali sme si:

• ako sa nám podarilo pripraviť na Vianoce, 

• z čoho sme sa na Vianoce tešili najviac,

• čo nám chýbalo.

https://www.youtube.com/watch?v=pb2ir_o1-I4


O spytovaní svedomia a o príprave na svätú 
spoveď
• Najprv sme skúsili, či nám svedomie funguje.

• Odpovedali sme na otázky, tak že sme si vyberali možnosti, ktoré boli 
pre nás pravdivé (pravdaže tak, že sa neprezradilo, o koho ide).

• Dozvedeli sme sa, že nejde všetko ľahko, v niečom potrebujeme 
pomoc od Ježiša, aby nám pomohol prekonať ťažkosti a chvíle keď
sme slabí a tiež, že v našom srdci môžu nachádzať hriechy, teda to, 
keď sme použili naše schopnosti na zlé. 

• Keď sa pozrieme na výsledky, tak vidíme, že máme aj veľmi pekné 
vlastnosti a dary, cez ktoré môžeme s Ježišom rozvíjať niečo veľmi 
pekné. Z toho sa tešíme a ďakujeme za to.



Tu sme skúmali, či naše srdcia neovláda závisť 
– smútok z toho, že iný má niečo dobré



Tu sme skúmali, či naše srdcia neovláda nestriedmosť, či 
obžerstvo. Mali by sme jesť primerane- to, čo nám predložia, 
ak nám to neškodí, nie iba to, čo nám chutí.



Niekedy naše srdce ochorie na chamtivosť – musí 
všetko mať... a stratí schopnosť vnímať potreby
druhých...



Oči a uši i pocity si potrebujeme strážiť pred zvedavosťou na nečisté 
veci – obrázky, škaredé reči. Musíme sa naučiť strániť zlých 
kamarátov, ktorí nás navádzajú na zlé. Modlíme sa za nich, aby im Pán 
Ježiš uzdravil srdce. No niekedy to potrebujeme aj my.



Pýcha je veľmi zákerná. Od nej začína všetko zlo, lebo 
sme zahľadení iba do seba – nevidíme skutočnosť.



... Áno, aj lenivosť treba prekonávať a niekedy 
potrebujeme pomoc. Tešme sa z víťazstiev na ňou.



Ak nemáme pod kontrolou hnev, tak veľmi ľahko 
ublížime druhým i sebe. A to sa ťažko napráva.



O svedomí a o spytovaní svedomia

• Svedomie je najhlbšie miesto v našom srdci (duši), kde nám hovorí Boh.

• Spytovanie svedomia je vlastne stíchnutie a počúvanie Božieho hlasu v 
našom srdci. 

• Pán Boh nás má rád a chce nám posilniť alebo uzdraviť srdce, chce byť s 
nami na zemi i v nebi.

• Preto nám hovorí o tom, čo je krásne - za to ďakujeme i tešíme sa z 
toho s Ním;

• a tiež nám ticho hovorí o tom, kde máme srdce poranené, alebo tvrdé,

aby sme mu dovolili uzdraviť ho. (vieme ako Boh uzdravuje dušu?)



Spytovanie svedomia

• Je veľmi nebezpečné, keď nemáme čas stíchnuť alebo prežívame 
chaos, lebo vtedy ľahko zabudneme na priateľstvo s Ježišom, alebo ho 
hriechom aj zradíme.

• Spytovanie svedomia je veľmi potrebné, aby sme rástli v podobnosti s 
Bohom – lebo od krstu sme Jeho deti. Hriech nás znetvoruje a 
poškodzuje, Boží hlas nás pred tým chráni.

• Pri spytovaní svedomia nám pomáhajú otázky zo spovedného 
zrkadla. Nájdeme ho v modlitebnej knižke, alebo aj na našej stránke 
napr. tu v časti pastorácia/sviatosť zmierenia, 

• Pri spytovaní svedomia nám pomáha aj Božie Slovo, lebo Pán Boh 
nám ho dal, aby sme si naladili svoje srdce na Jeho hlas. 

https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/pastoracia/sviatost-zmierenia/


Učíme sa počúvať a deliť o Božie Slovo, aby sme si 
cvičili aj vnímavosť svedomia. 
Najmä každú nedeľu, aby sme boli Bohu blízki.

Napr. Jn 15, 8-12

Ježiš povedal: „Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa 
ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje Otec, tak ja 
milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, 
ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho 
láske.

Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša 
radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som 
ja miloval vás.“



Spytovanie svedomia
• Veľkou pomocou sú teda otázky, ktoré nám preveria, či sa v našom srdci nerozmáha nejaká 

choroba – všímame si naše zlé náklonnosti (slabosti) a posilňujeme dobré vlastnosti – čnosti (lieky 
proti chorobám srdca – lenivosti, pýche, závisti, nečistote.... )

• Tieto otázky sme si dávali a odpovede sme si mohli všimnúť na obrázkoch. (Z interakcie 
spracované cez menti.com )

• Veľkou pomocou je poznanie Desatora, lebo podľa Božích prikázaní vieme, či zostávame v Božej 
láske, alebo sa nám všetko minie. Teda Desatoro nám prezradí, kde sme zanechali priateľstvo s 
Bohom. V Desatore sa spomínajú veľmi vážne veci, ktoré nás chránia pred stratou viery a Božej 
lásky z nášho srdca.

• Svedomie si spytujeme každý deň – aspoň večer, aby sme nešli spať bez zmiernia s Bohom a ľuďmi 
a aby sme nezabudli, že Ježiš je vždy s nami. 

• Úplne najlepšie je zastaviť sa vždy, keď nám svedomie hovorí, že sme blízko nebezpečenstva, aby 
sme sa zlu vyhli a utiekli od neho.

• Zlé veci potrebujeme hneď oľutovať, čím skôr napraviť a dovoliť Pánu Bohu, aby nás viedol v 
našom živote. Ináč sa v nás zakoreňujú zlozvyky.

• Tiež je potrebné naučiť sa pravidelne pristupovať k sviatosti zmiernia – ku svätej spovedi, aby sme 
mali srdce čisté a aby sa Boh v ňom dobre cítil.



Čo vedieť
do budúceho stretka

• To, čo sme si hovorili doteraz ☺:

• Každý deň si spytovať svedomie

a pozrieť si postup na svätú spoveď .

• Nezabudnime na nedeľné sv. omše,

a domácu liturgiu.

• Stretnúť sa môžeme na návšteve 

alebo na výlete v skupinke do 6 ľudí...

• Don Bosco Show 

(30.1.Sledujte oznamy)

• Budúce stretnutie je 13.2.2022

• A ešte si môžete pozrieť výsledky súťaže...



Súťaž – o malú knižku o sv. omši a modlitba na 
záver
• 9 otázok zo súťaže: kahoot.it (pozrite si, ako ste sa umiestnili, kde sa 

darilo a kde menej – pekné bolo, že každý niečo už vie ☺ )

• Víťazi súťaže: Sofia, Riško, Timko a Laura.  Tešíme sa však z každej 
správnej odpovede a z toho, že rastiete v priateľstve s Ježišom ☺

• Nakoniec sme sa pomodlili a dostali požehnanie.

https://salezianipoprad.sk/wp-content/uploads/2022/01/kahoot-prvopr.-09.01.2022.xlsx

