
1. Priebeh prípravy detí na 1. sväté prijímanie  
 
 

1.1. RODIČIA AKO PRVÍ ZVESTOVATELIA BLAHOZVESTI PRE SVOJE DET I 
 

Základ a začiatok celej kres ťanskej výchovy  spočíva v tom, že otec a matka 
darujú svojim deťom prvé zážitky stretnutia s Bohom svojím bytím a konaním. V prvej etape 
sa kresťanská výchova uskutočňuje predovšetkým láskyplným vzťahom rodičov navzájom a 
láskyplným, trpezlivým a chápavým vzťahom rodičov k deťom.  

Keďže kresťanská viera v plnom slova zmysle je slobodné rozhodnutie zrelého 
človeka povedať áno na Božiu výzvu, rodičia a vychovávatelia môžu vychováva ť k 
schopnosti veri ť. Teda pripraviť deťom také detstvo, ktoré im neskôr uľahčí slobodne sa 
rozhodnúť pre vieru. Pre dieťa je rozhodujúca láska rodičov k nemu a k sebe navzájom - ich 
vzájomné pochopenie, odpúšťanie, pomoc, podriaďovanie. V prostredí dobrého a 
láskyplného manželstva sa dieťa učí úcte k ľuďom a veciam, učí sa žasnúť nad 
nepochopiteľným tajomstvom, skrytým za všetkým dianím. Získava zmysel pre bratstvo a 
spoločenstvo, zmysel pre vzájomnú zodpovednosť, pre vďačné prijímanie a nezištné 
dávanie. Učí sa správne používať slobodu a vážiť si autoritu.  

Príčiny neschopnosti veri ť spočívajú často v príliš tvrdom a autoritatívnom postoji 
rodičov k deťom, v bolestnom zážitku detí, že ich rodičia nemajú radi. Preto je pre budúci 
úspech našej kresťanskej výchovy rozhodujúce, aby sme deťom darovali veľa lásky, aby 
sme im dôverovali, aby sme v deťoch pomáhali budovať ich sebauvedomenie a sebadôveru; 
aby sme boli k nim spravodliví a súčasne láskaví, aby sme vedeli odpúšťať, ovládať svoj 
hnev a aby sme šírili okolo seba ovzdušie pokoja a radosti. Veľká časť nedôvery voči viere je 
zapríčinená nedôverou voči láske. Ak dieťa prestane veriť v lásku svojich doterajších autorít, 
prestane veriť aj pravdám, ktoré mu predkladajú.  

Katechéza v rodine (na rozdiel od katechézy v škole) spája učenie so životom. 
Domáca katechéza má nesmierne veľa možností a prostriedkov: spoločné prežívanie 
rodinných a cirkevných sviatkov, otázky detí (rodičia ich môžu využiť na vysvetlenie hlbšieho 
zmyslu vecí, udalostí), rozprávanie príbehov zo Svätého Písma, spoločná modlitba, spev, 
prechádzky prírodou.  
 

Hlavné úlohy kres ťanskej výchovy  
 
- Sprostredkovanie správnej predstavy Boha deťom.  
- Prvé oboznámenie so Svätým Písmom.  
- Výchova k modlitbe.  
- Výchova k správnemu svedomiu a mravná výchova.  
- Uvedenie detí do života Cirkvi a prežívanie cirkevného roka.  
- Vedenie detí k samostatnosti a slobode.  
 

Dve podmienky zvestovania  
 

1. Ako rodičia mať pevný základ, na ktorom staviame svoje životy a ktorý obstojí v 
skúškach času - tento pevný základ je Osoba živého Boha. Jeho najväčším prianím 
je byť naším Otcom, ale nedomáha sa toho násilím. Čaká na teba i na mňa. Osobný 
a dôverný vzťah s Bohom je najdôležitejšou vecou v živote. Je to "niečo", po čom 
túžia naše deti: zmysel života, niečo, na čo sa môžu spoľahnúť. Ak nemáme takýto 
vzťah k Bohu, tu vo farnosti nájdeme pomoc, ako tento vzťah nadobudnúť alebo 
prehĺbiť.  

 
2. Bezpodmienečná láska k deťom - deti potrebujú cítiť, že ich rodičia milujú 

bezpodmienečne. Takouto láskou nás miluje Boh, a preto ak sa takto snažíme 
milovať svoje deti, môžeme im odovzdať posolstvo o Božej láske. Deti, ktoré necítia, 



že ich rodičia bezpodmienečne milujú, len veľmi ťažko prijímajú skutočnosť, že ich 
bezpodmienečne miluje Boh.  

 
Táto téma je rozvinutá v publikácii Dr. Ross Campbell: Potřebuji tvou lásku, Návrat 1992.  

 
1.2. PRIEBEH PRÍPRAVY DETÍ NA 1. SVÄTÉ PRIJÍMANIE  

NA HODINÁCH NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY 
 

 Cieľom náboženskej výchovy v treťom ročníku základnej školy je formovať morálno-
duchovné postoje detí, ktoré majú byť uvedené do sviatostného života. Vo všetkých 25 
témach sú zohľadnené intelektové dispozície dieťaťa 3. ročníka ZŠ, jeho zvedavosť po 
poznaní, predstavivosť, činorodosť a komunikatívnosť, aby tak naplnili výchovno-vyučovací 
cieľ. Dieťa má prežiť prvé stretnutie s Ježišom v spoločenstve Božích detí pri eucharistickej 
slávnosti. Toto stretnutie ho má ďalej motivovať k živému spoločenstvu s Ježišom v jeho 
Cirkvi. Hlavnými okruhmi, rozloženými do 25 tém, sú: Desatoro Božích prikázaní, sviatosť 
zmierenia a svätá omša. S každým z týchto okruhov sa budeme podrobnejšie zaoberať, aby 
ste mohli predĺžiť školskú katechézu do rodinného prostredia k praktickému formovaniu 
dieťaťa. Takéto spoločné prežívanie viery s rodičmi, spoločná príprava a očakávanie 
stretnutia sa s eucharistickým Kristom umožní dieťaťu hlbšie prežiť toto stretnutie.  


