
II. Príprava stretnutí rodi čov prvoprijímajúcich detí  
 

SITUÁCIA 
 

Príprava detí pred prvým svätým prijímaním sa najčastejšie uskutočňuje v školách na 
náboženskej výchove, alebo v kostoloch počas detských svätých omší. Prípravu 
zabezpečujú kňazi, alebo katechéti. Rodičia sa zúčastňujú prípravy detí na prvé sväté 
prijímanie len okrajovo tým, že deti sprevádzajú, alebo zabezpečujú potrebné veci pre 
slávnosť v kostole, alebo v rodine.  

Zlepšenie prípravy detí na prvé sväté prijímanie vyžaduje aj aktívnejšiu účasť rodičov 
pri príprave detí, pretože rodičia majú byť prvými ohlasovateľmi viery svojim deťom. Rodičia 
týchto detí často nevedia, ako by sa mali zapojiť do tejto prípravy, a preto je potrebné 
venovať im väčšiu pozornosť.  
 

Stretnutia rodi čov  
 

• Mohli by sa uskutočniť aspoň raz mesačne - od októbra do mája. Je to osem 
stretnutí. Posledné sa môže uskutočniť po slávnosti prvého svätého prijímania a 
môžu sa na ňom zúčastniť spolu s rodičmi aj deti. Termíny stretnutí sa určia na prvom 
stretnutí rodičov. Môže to byť napríklad každá prvá nedeľa v mesiaci po detskej 
svätej omši. Stretnutie rodičov môže trvať hodinu, maximálne hodinu a pol.  

• Konajú sa podľa počtu detí v jednej skupine, alebo vo viacerých skupinách, ak je 
počet detí veľmi veľký. Najmä v mestách môže byť kritériom pre výber skupiny škola, 
alebo viac škôl, mestská časť, alebo vybrané ulice. Jednu skupinu rodičov by nemalo 
tvoriť viac ako tridsať rodičovských párov. Čím menšie skupiny sa podarí vytvoriť, tým 
lepšie sa bude v skupine pracovať. Miestom stretnutí môže byť pastoračná miestnosť 
farnosti, trieda školy, kde príprava prebieha, alebo kostol, ak vo farnosti nie je iná 
miestnosť vhodná pre dialóg s rodičmi.  

• Vedie ich kňaz, katechéta, alebo kňazom poverený rodičovský pár - členovia 
pastoračnej skupiny, alebo farskej rady.  

• Pastoračnú skupinu vytvára kňaz. Členmi pastoračnej skupiny sú kňaz, katechéta, 
rodičovské páry (zástupcovia farskej pastoračnej rady, zástupcovia rodičovskej rady 
školy, členovia laických hnutí, odborníci - učitelia, lekári, pedagogickí pracovníci 
a pod.). Do pastoračnej skupiny sa vyberú aj zástupcovia detí prvoprijímajúcich detí – 
jeden, alebo dva manželské páry. Pastoračná skupina sa stretáva aspoň jeden deň 
pred stretnutím, aby pripravila program stretnutia rodičov.  

• Stretnutia by sa mali začať a končiť modlitbou, do ktorej môžu byť vložené vďaky, 
odprosenia, chvály, prosby súvisiace s témou stretnutia. Po úvodnej modlitbe by bolo 
vhodné urobiť krátku rekapituláciu predchádzajúcej témy, prípadne v krátkom 
rozhovore vyhodnotenie „domácich úloh“.  

• Tam, kde nie je možné vytvoriť pastoračnú skupinu, stretnutie vedie kňaz alebo 
katechéta. Je však veľmi dôležité, aby kňaz formoval spolupracovníkov, ktorí mu 
budú nápomocní pri pastorácii. 

• Vo farnostiach, v ktorých nie je možné pripraviť všetkých osem stretnutí bude dobré, 
ak sa pre rodičov pripraví aspoň jedno-dve stretnutia rodičov. 

 
PASTORAČNÁ POMÔCKA 

 
 Aby sa rodičia mohli zapojiť do tejto prípravy, Rada pre rodinu a mládež KBS 
vypracovala pastoračnú pomôcku pre stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí. Pastoračná 
pomôcka obsahuje Témy stretnutí, ktoré sú pripravené pre rodičov pre ich základnú 
orientáciu, pričom predpokladajú účasť rodičov na stretnutiach. Témy stretnutí 
predpokladajú, že vedúci stretnutí ich výklad prispôsobí konkrétnej skupine rodičov, ich 
vedomostiam, situácii, atď.  
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