
Príprava na plnú účasť 

na Eucharistii. 

Farnosť Poprad - Veľká

http://salezianipoprad.sk/



1. stretnutie

čas na Boha a modlitba

Láska sa meria časom a skutkami

Rodičia svoje deti vedú k Bohu v 
spolupráci s kňazom 



Príprava na

 ...1. sväté prijímanie začína od 
krstu.

 ... birmovku začína od plnej 
účasti na svätej omši (od 1. 
sv.prijímania.)

 Základná pomôcka na prípravu je 
Youcat pre deti (vedieť jeho 
obsah, tak aby ho deti dokázali             
s radosťou žiť).

 ... 



Pomôcky a pomoc

 Youcat pre deti, 

 Učebnica a pracovný zošiť z náboženstva,

 Časopis Rebrík

 Zošit na sväté omše „Malý misionár“

 Najhlavnejšie je však v rodičoch a v kňazovi, cez ktorých 
chce pôsobiť Ježiš – Dobrý Pastier.

 Veľmi sa cení sa pomoc aj animátorov ☺

 Nesnažíme sa nasilu donútiť deti, aby „mali prvé sväté
prijímanie“, ale otvoriť im srdce pre priateľstvo a úctu k
Ježišovi.



Dátum Téma

11.9. úvod, modlitba (pravidelný čas na modlitbu a Božie Slovo)

9.10. krst a viera v Boha (krstné sľuby a Vyznanie viery – modlitba Verím...)

13.11. desatoro 1-3 – môj vzťah k Bohu (príprava daru pre Ježiša – bude mať „narodky“)

11.12. desatoro 4-10. (môj vzťah k sebe a k blížnym)

8.1. spytovanie svedomia a svätá spoveď (ako na to a príprava na 1. svätú spoveď)

12.2. moja 1. svätá spoveď (účasť na prvej sviatosti zmierenia)

12.3. sv. omša (ako ju chápeme, čo prinášame a čo získavame, čo oslavujeme...)

16.4. Rozhodnutie – skúška srdca (tento termín sa môže ešte upraviť)

14.5. 
Moja praktická záverečná príprava na 1. sv. prijímanie ( Čnosti – kytica pre Pannu 
Máriu našu Nebeskú mamu)

19. a 20.5.
Svätá spoveď a nácvik a upratovanie a zdobenie kostola (táto časť sa spresní podľa 
situácie)

21.5.
Nedeľa o 11:00 - prvé sv. prijímanie (+ do 22.5.-28.5 týždeň vovádzanie do života 
tajomstva Eucharistie)

8.6. Štvrtok - Slávnosť Božieho Tela – stávame sa Eucharistiou.

25.6. Oslava – stretnutie a návrh - čo ďalej (ponuka stretiek pre deti i pre rodičov).



Stretnutie troch „svetov“
 V príprave sa stretajú tri svety: - svet

detí 

 rodičov 

 kňazov/katechétov

 Potrebná je spolupráca! 

 Každý potrebuje vedieť, čo má robiť, aby sme 
mohli spolupracovať na odovzdávaní viery –
vzťahu s Bohom.



Ide teda o spoluprácu 3 ustanovizní

 Dve sú tie, ktoré ustanovil Boh:

 rodinu (- domácu cirkev, ktorá je bunkou spoločnosti a Cirkvi) 

 a  Cirkev (Základnou jednotkou Cirkvi je farnosť, ktorá má byť 

rodinou rodín.)

 A jednu založil človek, aby pomáhala tým prvým dvom:

 školu.



Ako to robiť v tejto téme o modlitbe?
 Rozprávať sa s Bohom a počúvať ho.

 Byť im v tom príkladom.

 Modliť sa za ne.

 Modliť sa s nimi: 

 Vlastnými slovami:

 učiť ich v modlitbe všímať si dobro, vážiť si ho a ďakovať zaň –

modlitba vlastnými slovami.

 Formulované modlitby

 Učiť ich formulované modlitby – tie slová nie sú iba ľudské, ale sú 

modlitbou darovanou Bohom a sú modlitbou Cirkvi. Teda sú oveľa 

silnejšie a účinnejšie – ak sa ich modlime pokojne a sústredene – so 

srdcom.



Čo budeme rozvíjať hneď od začiatku?

 Mať čas na Boha a tých, ktorých ma pozýva milovať.

Na to slúži rozhovor a modlitba.

Ak niekoho milujem, tak mám pre neho čas.

 Poznať (poznávať) základné modlitby a Božie Slovo 

je ako poznať materinský jazyk – umožňuje nám 

rozumieť Bohu a komunikovať s Ním.



Čas pre stretnutie s Bohom.

 Denne potrebujeme mať dobrý kontakt s Bohom, byť láskavým 

a veselým a plniť si dobre svoje povinnosti...

 V nedeľu a prikázaný sviatok máme viac času na: 

 na modlitbu, 

 na Božie Slovo – čítať si ho a rozprávať sa o ňom, 

 Vedomosti a ich vovádzanie do praxe – náboženstvo (katechizmus)

 na stolovanie, a spoločnú odpočinkovú činnosť (hra, šport, dobrá 

kniha...)

 Aby sme budovali vzťahy s našimi blízkymi a blížnymi – teda 

posilňovali vzťahy v Božej rodine. (Budovať spoločenstvo miestnej cirkvi 

– vo farnosti)



Bl. Carlo Acutis: „Eucharistia je diaľnica do neba.“
https://www.zivotopisysvatych.sk/carlo-acutis-laik/

 Svätá omša je najdokonalejšou modlitbou – vychádza z toho, čo 
Boh povedal a ustanovil a my odpovedáme svojou aktívnou 
účasťou.

 Pre modlitbu potrebujem ticho a schopnosť sústrediť sa, aby 
som vedel viesť dialóg s Bohom – tak sa naučím ladiť si srdce na 
Boha.

 Aby modlitba bola dialóg – potrebujem poznať slová, potrebujem 
poznávať Boha, potrebujem milovať Boha... Potrebujem si prosiť o 
dar viery pre seba i pre druhých...

 Potrebné je naučiť sa základné modlitby.

 Učiť sa sláviť nedeľu! (Ísť na svätú omšu vždy, ak je to možné).

 Prečo? Aby si rozvíjal dar viery – a počul Boha. Cez dar viery 
spoznávam Boha a to, čo mi hovorí. Kde ho vnímam? Vo svojom srdci!

 Mať dar viery je niečo podobné ako počuť skutočný hlas.

 video – https://www.youtube.com/watch?v=xwRKtdCoXJs

https://www.zivotopisysvatych.sk/carlo-acutis-laik/
https://www.youtube.com/watch?v=xwRKtdCoXJs


Úlohy z tohto stretka

 Pravidelne – aspoň ráno i večer sa modliť s deťmi 

 Pozrite si a čítajte spolu Youcat pre deti (časť o 
modlitbe),

 Strážiť si a vytvoriť si čas, pre tých, ktorých milujeme. 
(Boh, manžel-ka, deti, blízki a blížni).

 Vytvorte si modlitebný kútik, kde sa vám bude dobre 
modliť. (odfoťte a pošlite – na mail farnosti).

 Učiť sa poďakovať za jedlo, aspoň sa prežehnať..., 
alebo vtedy keď sa niečo deje, či sa začína niečo nové, 
vedieť si cez deň spomenúť si Boha, ktorý ma má rád a 
chce spolupracovať so mnou)

 Naučiť svoje deti základné modlitby. (Otče náš, 
Zdravas´, Sláva Otcu, Verím v Boha)



Otázky na podelenie sa – rozhovor (na 

stretnutí i doma)

 Ako a kedy sa nám darí modliť?

 Máme svoje miesto na modlitbu?

 Ako to zvládame ráno? Prečo je dôležitá modlitba ráno?

 Vieme sa modliť spolu ako rodina? Alebo s kým sa modlievame, aby sme v rodine 

udržiavali kontakt s Bohom?

 Čo nám pomáha pri modlitbe?

 Ktoré modlitby máme najradšej?

 Prečo sa máme modliť formulované modlitby? Ktoré sa ešte učíme a ktoré už 

poznáme?

 Vieme sa modliť vlastnými slovami?

 Čo myslíte – kedy môžeme povedať, že sa vieme modliť? (Aká by teda mala byť 

naša modlitba?)



Ďakujem za váš čas, ešte sa medzi sebou 

podelíme ☺

Ďalšie stretko – 9.10. uvidíme ako...

Sledujte oznamy a 

maily...


