
 III. Témy a program stretnutí rodi čov 
 
 

TÉMY STRETNUTÍ RODIČOV 
 
 Témy stretnutí rodičov tvoria tri základné okruhy:  

OP - organizované prípravy a slávnosti prvého svätého prijímania,  
KR - katechéza v rodine,  
KV - kresťanská výchova v rodine.  

 
1. stretnutie - Priebeh prípravy detí na prvé sväté prijímanie   október 
2. stretnutie - Desatoro Božích prikázaní      november 
3. stretnutie - Modlíme sa s našimi deťmi      december 
4. stretnutie - O kresťanskej výchove      január 
5. stretnutie - Sviatosť zmierenia       február 
6. stretnutie - Svätá omša        marec 
7. stretnutie - Príprava slávnosti v kostole      apríl 

Deň prvého svätého prijímania  
8. stretnutie - Život kresťanskej rodiny      máj, jún 
 
 

1. TÉMA - ÚLOHA KRES ŤANSKÝCH RODIČOV 
 
Rodičia boli pozvaní na tieto stretnutia: pre prehĺbenie a obnovu svojho povolania 

ohlásiť deťom radostnú zvesť o Božej láske a odovzdať im svoju skúsenosť zo stretnutia a 
života s Bohom. Toto zvestovanie odo mňa moje dieťa očakáva, lebo:  
• „povinnosťou“ rodičov je rozvinúť stvoriteľské Božie dielo v dieťati a vytvoriť podmienky 

pre plné prijatie daru viery v dospelosti; pri krste dieťaťa sa rodičia zaručili za vytvorenie 
týchto podmienok;  

• rodičia nesú hlavnú zodpovednosť za kresťanskú výchovu detí aj vtedy, keď im umožnili 
alebo zabezpečili účasť na katechéze; táto môže rodičovskú výchovu dopĺňať, 
napomáhať, nie nahrádzať;  

• kresťanská výchova a formovanie kresťanskej osobnosti sa realizuje predovšetkým v 
každodennom živote, a to môžu zabezpečiť hlavne rodičia, ktorí tento každodenný život 
spolu s deťmi prežívajú;  

• dieťa sa formuje opravdivou živou vierou, ktorá dáva pečať aj všedným úkonom; prejavy 
tejto živej viery odpozorujú deti od rodičov.  

 
Kňaz alebo katechéta oboznámi rodičov s programom stretnutí, témami, učebnicou 

detí, pracovnými listami, s ktorými deti pracujú. Vysvetlí, ako môžu deťom pomôcť pri 
príprave.  
 

O úlohách rodičov v čase prípravy môže povedať rodič, ktorého dieťa už bolo na 
prvom sv. prijímaní. Stručne oboznámi rodičov s tým, ako sa mu venoval v čase prípravy, 
aké otázky dieťa malo, ako mu odpovedal. Zároveň môže povedať, či chodieval na stretnutia 
rodičov a ako mu tieto stretnutia pomohli. Alebo povie o tom, aké ťažkosti mal pri príprave, 
alebo o tom, ako sa nemal s kým poradiť o týchto otázkach.  

 
Už na prvom stretnutí je dobré navrhnúť termín prvého sv. prijímania.  
 
 
 
 
 



Návrh programu 1. stretnutia  
 

1. Privítanie rodičov pánom farárom, úvodná modlitba, krátke predstavenie sa rodičov 
a predstavenie  katechétu. 

2. Uvedenie stretnutí témou: Rodičia ako prví zvestovatelia blahozvesti pre svoje deti.  
3. Vyzvanie k otázkam, svedectvu. Rozhovor.  
4. Praktické veci: dohodnúť počet stretnutí, čas stretávania.  
5. Pozvanie do kostola na spoločnú modlitbu za deti i rodičov.  
6. Prehliadka priestorov kostola, krátka história kostola, malá katechéza o "veciach" v 

kostole: svätená voda, svätostánok, obetný stôl, arnbóna. kríž, paškál. spovednica, 
oltár, obrazy, výzdoba.  

7. Povzbudenie pre rodičov: do budúceho stretnutia niekedy mimo svätej omše navštíviť 
kostol s deťmi, ukázať im kostol a pomodliť sa pred svätostánkom.  

8. Požehnanie rodičov.  
 
 

2. TÉMA - DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ 
 

Katechéta pripraví na viditeľné miesto text Desatoro Božích prikázaní, bude mať 
pripravenú učebnicu náboženskej výchovy pre 3. roč. ZŠ a pracovné listy k učebnici.  
 
Literatúra pre rodičov: L. Lenz, Jozef Porubčan, KKC  
 

Návrh programu 2. stretnutia  
 

1. Modlitba s prečítaním textu z Evanjelia: Lk 10,25-28, Mt 22,34-40, Mk 1,28-34.  
2. Vysvetlenie témy Desatoro Božích prikázaní ako ju preberajú deti na náboženskej 

výchove. Vysvetlenie jednotlivých odporúčaní pre rodičov.  
3. Rozhovor.  
4. Záverečná modlitba.  

 
 

3. TÉMA - MODLÍME SA S NAŠIMI DE ŤMI 
 

• Pripraviť základné modlitby pre každého rodiča a rozdať na stretnutí, alebo ich 
upozorniť, že sú v tretiackej učebnici náboženstva na str. 62.  

• Pripraviť pre rodičov praktický príklad rozprávania vybratej stati zo Svätého Písma,    
prípadne ho prerozprávať pred rodičmi (aby videli ako to môže vyzerať).  

• Mať k dispozícii Sväté Písmo, aby si ho rodičia mohli kúpiť, prípadne Príbehy zo 
Svätého Písma pre deti.  

 
Literatúra pre rodičov: Romano Guardini: Úvod do modlitby, 

Sväté Písmo pre každého (časopis).  
 

Na čo myslieť pri rozprávaní o Bohu:  
 

� Boh je nevyjadriteľný, o jeho veľkosti môžeme len mlčať. Priveľmi jednoznačným a 
vecným rozprávaním o ňom narušujeme v detskej predstave jeho tajomstvo a obraz. 
Budeme sa snažiť dieťaťu odpovedať skôr v tom zmysle, čo Boh nie je, aby sme mu 
dali možnosť trochu vytušiť, že Boh presahuje možnosti ľudskej predstavivosti. 

� Hovoriť deťom pravdu o Bohu. Nijaké "náboženské rečičky", nijaké "strašenie" 
prísnym Bohom, ktorý má všetky zlé činy dieťaťa presne zaregistrované!  

� Zvestujme deťom Boha Evanjelií!  



� Vychovávať naše deti neznamená dať im poznať systém náboženských právd a 
pojmov, skôr ich naučiť chápať a žiť všedné skutočnosti v ich hĺbke, čo vlastne 
znamená v Kristovom duchu.  

� Keď budeme deťom hovoriť o Bohu, budeme hovoriť o Ježišovi Kristovi.  
� Veď „On je obraz neviditeľného Boha“ (Kol 1, 15).  
� Priblížiť deťom fakt, že Boh je duch, sa nám nepodarí. lebo dieťa ešte nie je schopné 

chápať čisto duchovné skutočnosti. Dieťa chápe ducha ako strašidlo, alebo vzduch, 
alebo nič - a to Boh nie je.  

 
Dôležité je vedieť. že vzťah otca k dieťaťu podstatne určuje, aký obraz Boha si dieťa v 

duši vytvorí. Preto otec sa má snažiť stelesniť to, čo dieťa očakáva od Boha: láskyplnú 
náklonnosť, dobrotu, vážnosť a večnosť, veľkosť a moc, aj dôslednosť a silu.  
 

Návrh programu 3. stretnutia  
 

1. Po úvodnej modlitbe podať (pre zopakovanie) stručnú základnú informáciu o modlitbe 
v živote kresťana, ktorej súčasťou je aj čítanie Svätého Písma. Mala by odznieť aj 
základná informácia o Svätom Písme.  

2. Vysvetlene textu témy, pri ktorom by bolo vhodné vysvetliť ako samostatný blok  
bod 5. Rozprávanie o Pánu Ježišovi.  

3. Rozhovor o skúsenostiach s modlitbou s deťmi. (Prípadne vyzvať tých rodičov, ktorí 
sa modlia s deťmi, aby povedali svoju skúsenosť. Ak sa nikto nemodlí, porozprávať 
sa o prekážkach.  

4. Predviesť rodičom, ako deťom porozprávať príbeh zo Svätého Písma.  
5. Odporúčanie rodičom: nájsť každý deň v rodine spoločných 5-10 minút, kedy by sa 

mohli spoločne pomodliť s deťmi (napr. po večeri, pred spánkom detí). Vybrať si 
jeden deň v týždni a 10 minút v tomto dni porozprávať dieťaťu príbehu o Pánu 
Ježišovi.  

6. Rozdať základné modlitby.  
7. Záverečná modlitba.  

 
 

4. TÉMA - O KRESŤANSKEJ VÝCHOVE 
 

� Pripraviť pre každého rodiča Desatoro a Reč na hore (Mt 5,1-U7), prípadne s 
odporúčaním literatúry na tieto témy.  

 
� Pripraviť si príklady detských chýb napr. z Rozhovorov  

o kresťanskej výchove  
str. 56 - 57.  

� Pre úplnosť by bolo vhodné pripraviť si niekoľko myšlienok k otázke - Prečo je toľko 
neporiadku v sexualite v dnešnom svete? - ako sa uvádza v publikácii Rozhovory o 
kresťanskej výchove na str. 59 - 64.  

 
Téma sleduje 3 okruhy: 
V prvom  okruhu ide o poukázanie na dôležitosť kvality života rodičov pre úspešnosť 

mravnej výchovy detí.  
V druhom  poukazuje na najčastejšie a možno najboľavejšie detské chyby. Ďalej na to, 

ako sa vplyv chýb rodičov odzrkadľuje v chybách ich detí a čo sa s tým dá robiť. Chce 
podnietiť rodičov zamyslieť sa s láskou nad chybami svojich detí, objaviť ich príčiny a hľadať 
spôsob, ako im čo najúčinnejšie pomôcť.  

Tretí uvádza niekoľko základných pohľadov na pohlavnú výchovu detí. 
 

Literatúra pre rodičov:  
Dr. Ross Campbell: Potřebuji tvou lásku, Znáte mě vůbec?  



Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo v spolupráci s Hnutím 
kresťanských rodín: Listy rodičom 5. a 6.  

 
 
Návrh programu 4. stretnutia  

 
1. Po úvodnej modlitbe predloženie témy o kresťanskej výchove. Podľa uváženia je 

možné zastaviť sa pri jednotlivých okruhoch.  
2. Rozhovor o téme.  
3. Odporúčanie pre rodičov podľa okruhov:  

 
 
 
I. okruh:  
- Porozprávať sa, ako vidia výchovné pôsobenie svojho manžela/manželky (napr. či je 
prísny alebo povoľný voči deťom), porozprávať sa o dobrých a zlých stránkach 
svojich detí, ako ich chyby korigovať.  
- Prečítať si Reč na hore (Mt 5,1-7,27) a Chválospev na lásku (1 Kor 13,1-13). 
 
II. okruh:  
- Porozprávať sa o chybách svojich detí a spoločne hľadať riešenie, prípadne 
spôsoby, ako sa v určitých situáciách k dieťaťu správať a navzájom sa podržať. 
Spoločne sa za deti pomodliť a odovzdať ich v tejto modlitbe Pánovi, aby ich On z 
chýb liečil.  
 
III. okruh:  
- Ak ešte nehovorili s deťmi o téme počatia života, mohli by skúsiť v nasledujúcich 
dňoch vhodným spôsobom naviesť rozhovor na túto tému, pritom si najprv vypočuť, 
čo dieťa o tom vie a potom mu porozprávať o kráse rodičovstva. Pri spoločnej 
rodinnej modlitbe poďakovať za dar života svojich detí  

 
4. Záverečná modlitba.  
 

 
5. TÉMA - SVIATOSŤ ZMIERENIA 

 
 Pomôcky k téme: Obraz Návrat márnotratného syna, príp. obraz Božieho 
milosrdenstva, učebnica náboženskej výchovy pre 3.ročník ZŠ, pracovné listy k učebnici.  
 

Literatúra pre rodičov: Jozef Augustyn: Štvrťhodinka úprimnosti,  
 Katechizmus katolíckej cirkvi.  

 
Návrh programu 5. stretnutia  

 
1. Úvodná modlitba, napr. Žalm 50.  
2. Vysvetlenie témy sviatosti zmierenia ako ju preberajú deti, s vysvetlením odporúčaní 

pre rodičov.  
3. Rozhovor.  
4. Záverečná modlitba.  

 
 

 
 
 
 



6. TÉMA - SVÄTÁ OMŠA 
 
Podľa učebnice pre 3. ročník (str. 40 - 53) pripraviť si katechézu o sv. omši, jej 

jednotlivé časti.  
 

Literatúra pre rodičov: Katechizmus katolíckej cirkvi.  
 
Návrh programu 6. stretnutia  

 
1. Po úvodnej modlitbe zopakovať rodičom podstatu sv. omše, upozorniť rodičov na 

texty o sv. omši v učebnici, prípadne vybrať z nich niekoľko myšlienok. Odporúčať 
pripomenutie si "náuky" o sv. omši podľa učebnice, prípadne Katechizmu katolíckej 
cirkvi.  

2. Vysvetliť text témy.  
3. Rozhovor o skúsenostiach s prežívaním sv. omše, s prípravou na ňu v rodine.  
4. Odporúčanie rodičom: po nedeľnej rannej modlitbe alebo pri raňajkách sa môžu 

rodičia s deťmi porozprávať, čo každé z. nich i rodičia prinesú v srdci na oltár, väčšie 
deti si to môžu napísať (napr. už v sobotu) na lístok (námahy, ťažkosti a radosti, čo 
prežili cez týždeň: odprosenie za "', vďaka za ... , prosba za ... ; čo ich čaká v 
budúcom týždni vďaka, prosba).  

5. Záverečná modlitba.  
 

7. TÉMA - PRÍPRAVA SLÁVNOSTI V KOSTOLE 
 
Na toto stretnutie je potrebné spolu s pánom farárom pripraviť predbežný program 

celého priebehu sviatosti zmierenia a prvého sv. prijímania s časovým rozvrhom, službami a 
materiálnymi vecami, ktoré je potrebné zabezpečiť.  

 
8. TÉMA - ŽIVOT KRESŤANSKEJ RODINY 

 
� Pripraviť niekoľko myšlienok o symboloch, výzdobe, speve, atmosfére pri slávení 

sviatkov, prípadne konkrétne k určitým sviatkom napr. advent - adventný veniec so 
sviecami, vianoce - jasličky, stromček, darčeky ....  

 
� Pripraviť modlitby a pobožnosti, ktoré sa v priebehu cirkevného roka pri určitých 

sviatkoch alebo počas určitých mesiacov modlia napr. modlitba sv. ruženca, Litánie k 
Božskému Srdcu, Loretánske litánie, Krížová cesta, Litánie k sv. Jozefovi apod.  

 
� Mať k dispozícii text meditácií a rozhovorov na tému: Kresťanská rodina radostná 

zvesť pre tretie tisícročie.  
 

Návrh programu 8. stretnutia  
 

1. Po úvodnej modlitbe vysvetlenie textu témy v jeho dvoch hlavných častiach.  
2. Uvedenie niekoľkých myšlienok o symboloch, výzdobe, vytvorení atmosféry pri 

slávení sviatkov.  
3. Rozhovor o prežívaní sviatkov v rodine a o pravidelných stretnutiach rodín vo 

farnosti.  
4. Záverečná modlitba.  

 
Každé stretnutie rodičov, ktoré pomáha rodičom zlepšiť prípravu svojich detí na veľké 

stretnutie s Ježišom Kristom vo sviatosti zmierenia a Eucharistii, je užitočné a vyplatí sa 
venovať silu aj čas týmto podujatiam.  

V. Václavová  
výkonný tajomník RRaM  


