
Príprava 
na Vianoce s prvoprijímajúcimi

Dôležitá časť – od ktorej závisí, ako pôjdeme ďalej.



Dve úlohy - prvá do Vianoc                                                                                 
a druhá do 2.druhého stretnutia, ktoré bude 8.1.2023

•1. Pripraviť darček pre Ježiša.

•2. Prečítať desatoro z Youcat-u pre deti a 
postupne sa naučiť ho naučiť.

Vysvetlenie sa nachádza na 
ďalších stránkach!!! 



Základom Vianoc sú Vianoce v srdci.
... aby sa Ježiš cítil dobre v mojom srdci a u nás doma. 

• 1. Pripraviť darček pre Ježiša. 
Namiesto neporiadku, ktorý vzniká z hriechu, dom i srdce upraceme a 
vyzdobíme ho dobrými skutkami + pripravíme darček Ježiškovi, ktorý 
prinesieme do kostola ku jasličkám.  Ako na to, ukážeme si na ďalších 
obrázkoch.
• 2. Prečítať a postupne sa naučiť desatoro – (Youcat pre deti str. 164.-193. 

sú to otázky 110-137) 
Aby sme pokročili v príprave na 1. sv. prijímanie, treba si prejsť (prečítať), 
porozumieť a naučiť desatoro podľa Youcatu pre deti (základ pre poriadok v 
srdci i vo vzťahoch). Čítajte pokojne, postupne – treba si nájsť pravidelný 
čas pre počúvanie Božích vecí, lebo majú prednosť pred ostatnými..., tie 
ostatné sa riadia práve podľa tých Božích. (nájdite si nejaký pravidelný čas 
– keď deti ešte vládzu trochu vnímať. Ak to nejde, nechajte tomu čas... Ale 
nezabudnite na postupnosť a vytrvalosť.)



Vysvetlenie k prvej úlohe (druhú už máte vysvetlenú ☺ ) – ako 
urobiť darček pre Ježiša
• 1.)  Pamätáte si na tých chorých kocúrov a mačky z predchádzajúceho stretnutia? (pozrite si ich na mieste, kde

je naša príprava) Je ich 7 a majú divné choroby, ktoré u ľudí nazývame 7 hlavných hriechov. Hlavné sú preto, 

lebo z nich je každé zlo, ktoré berie človeku priateľstvo s Bohom a život. Treba zistiť, či sa v našom srdci 

nerozvíjajú...

• 1. pýcha – vyvyšovanie sa nad druhých, ponižovanie druhých...

• 2. lakomstvo – neochota deliť sa o dobro s druhými... Všetko chceme pre seba...

• 3. smilstvo – začína zvedavosťou a zlou túžbou v srdci po druhom človeku, akoby bol iba vecou pre naše 

potešenie. Strácame tým úctu k sebe a druhým.

• 4. závisť – smútok z dobra druhého, keď to dobro nemám ja. Nevieme dopriať druhým.

• 5. obžerstvo – nemiernosť a neporiadok v užívaní dobra (hlavne v jedení a pití, alebo sme prieberčiví..., ale 

môže sa týkať aj iných oblastí napr. zábavy..., alebo jeme vtedy, keď sa nám zachce...).

• 6. hnev – nezvládanie neúspechu, alebo toho, že sa nedeje niečo podľa nás...

• 7. lenivosť – neochota namáhať sa či prekonávať pohodlnosť...

https://salezianipoprad.sk/wp-content/uploads/2022/11/Desatoro-1-3-2022-23.pdf


Aby sa v našom srdci nerozvíjali zlé veci, tak im             
(to je 2.) )potrebujeme zobrať miesto a nahradiť ich

• 1. pýcha – namiesto pýchy je pokora – to, keď vieme ustúpiť, vieme 
iných povzbudiť a oceniť, že majú niečo pekné, alebo urobili niečo 
pekné...

• 2. lakomstvo – namiesto lakomstva je štedrosť – teda učíme sa 
podeliť, aj vtedy, keď sa nám nezdá, že máme dosť...

• 3. smilstvo (začína zvedavosťou) – namiesto smilstva je čistota (strážiť 
si oči a uši pred zlými a neslušnými vecami. Svoje oči a uši ovládame a 
chránime pred zlom a snažíme sa myslieť to, čo je krásne a Božie.

• 4. závisť – namiesto smútku, že druhí majú niečo lepšie, tak im vieme 
dopriať a tešiť sa s nimi, že majú niečo dobré – vieme im dopriať a 
modlíme sa, aby to dobro vedeli použiť na dobré. Teda sme 
dobroprajní – pestujeme dobroprajnosť.



A tu sú ostatné 3...
• 5. obžerstvo – to, keď sme smutní, alebo nespokojní a namiesto 

modlitby a Božieho Slova sa napchávame. Chcem vyplniť nedostatok 
radosti a pokoja jedlom. Jeme potom viac ako potrebujeme... Alebo 
sme prieberčiví či maškrtní. Opak je miernosť v jedení a pití. Vieme sa 
rozhodnúť, pre to, čo je zdravšie, a možno je potrebné nájsť aj čas na 
prijímanie dobra iným spôsobom – cez čítanie, priateľstvo, ... 
spoločnú hru...

• 6. hnev – je nezvládnutý nesúhlas s niečím, alebo niekým. Opak je 
trpezlivosť a sebaovládanie – keď nám niečo nejde, alebo nám niekto 
robí nervy.

• 7. lenivosť – začína vtedy, keď vyhľadávame pohodlie, robíme to, čo sa 
nám iba chce, čo je ľahšie, až nakoniec príde nuda a prestane sa nám 
chcieť všetko, čo je dobré a užitočné. Opak je usilovnosť. Snažíme sa 
plniť si povinnosti načas a všímať si aj to, kde môžeme pomôcť.



Po 3.) Tie dobré „veci“ sú ozdoby srdca. Skús si 
rozmeniť na niečo konkrétnejšie -
Napríklad takto – možno nájdeš aj niečo iné, čo by ti pomohlo.

• 1. pokora – nedovrávať, nemať posledné slovo, vedieť dať inému lepšie miesto, alebo 
výhodu, vedieť prijať pravdu o sebe – aj kritiku, počúvnuť, to čo mi hovoria rodičia, učiteľ, 
kňaz...

• 2. štedrosť – vedieť sa s druhými podeliť; dať tomu druhému to, čo je lepšie, ...

• 3 čistota – chrániť si oči, uši, jazyk pred tým, čo je zlé, nečisté – vedieť sa zamerať namiesto 
toho na to, čo je dobré a sväté (modlitba v srdci...), ovládať svoju zvedavosť. Tešiť sa z toho, 
čo rozvíja priateľstvo s Bohom – uvažovať o Bohu a s Ním sa rozprávať.

• 4. dobroprajnosť – vedieť iných potešiť, povzbudiť, tešiť sa keď vyhrá ten druhý, vedieť 
pozdraviť, pogratulovať..., tešiť sa, keď sa niekomu darí, alebo keď niečo pekné dostal...

• 5. miernosť v jedení a pití, alebo v užívaní toho, čo je dobré - „Negambliť“, nezávisláčiť na 
mobile, nájsť si čas na učenie, na modlitbu, na konanie dobra, ..., nemaškrtiť, dať si niečo 
zdravé, vedieť včas vstať a včas ísť spať, ...

• 6. trpezlivosť a sebaovládanie – vedieť si najprv vypočuť to, čo hovorí ten druhý, ovládnuť 
svoj hnev, trpezlivo zniesť ťažkosť, nevzdať sa pri tom, čo je náročné.

• 7. je usilovnosť. Snažíme sa plniť si povinnosti načas a všímať si aj to, kde môžeme pomôcť 
druhým. Vyhýbame sa leňošeniu konaním dobra.



Nakresli si
na A4-ku 
vianočný 
stromček                          
s vetvičkami, 
ale bez ozdôb.
Napríklad takto, 
alebo aj krajšie ☺



Po 3.) Tie dobré veci – teda dobré skutky a 
snaženia si nakresli ako 
ozdoby hore ku stromčeku 
svoje meno si napíš dole
• Napr. takto (alebo krajšie ☺ )

1. pokora - sviečka

2. štedrosť – hviezda

3 čistota – srdce

4. dobroprajnosť – anjel

5. miernosť – guľa 

6. trpezlivosť – vločka

7. je usilovnosť  - zvonček



Každý deň – napr. večer 
keď ešte vládzeš sa 
porozprávaj s niekým 
doma, alebo aspoň s 
Ježišom o tom, ako si 
deň prežil. To , čo bolo 
dobré si zaznač na 
stromček. Napr. takto: 



25.12. prines darček do kostola a polož ho
Ježišovi ku jasličkám
• ... Nezabudni sa podpísať ☺

Stretneme sa 8.1. o 16:00.

– tu si prípravu zhodnotíme a pôjdeme ďalej... To, ako sa podarí 
pokračovanie, to závisí aj od tejto Tvojej úlohy.
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