Milí rodičia. Na úvod katechéz pre prvoprijímajúce deti sme mali stretnutie (6., 7., a
11.IX.2022) kde som sa snažil vysvetliť cieť a zámer katechéz k príprave na 1. sv.
prijímanie. Na základe reakcií viacerých rodičov mám potrebu veci zopakovať.
- Čo je cieľom Farských katechéz?
Nie je to slávnosť 1. sv. prijímania, ale schopnosť dieťaťa vnímať Božiu lásku vo svojom
živote a prežívať svoj život ako prijaté a milované Božie dieťa vo vďačnosti a láske
k milujúcemu Bohu. A nie ako zakompexovaná sirota, ktorá chce byť hlavne pekná,
bohatá, úspešná, slávna, obdivovaná… a ktorá si nevie odpovedať na najzákladnešie
otázky života a nevie ako má prežiť svoj život. A potom svoju túžbu po šťastí napĺňa
zúfalou snahou o krásu, bohatstvo, úspech, zážitok v nervydrásajúcich videohrách, ktoré
mu rozbijú psychiku na cucky. To ho v konečnom dôsledku privádza k prázdnote, frustrácii,
závisti, sebaľútosti, ukrivdenosti, smútku, závislostiam všemožného druhu a neraz aj
k tragickým rozhodnutiam.
Preto je nevyhnutné, aby Pána Boha poznalo, milovalo, slúžilo mu a bolo spasené.
- Prečo nestačí príprava v škole?
Pretože sa tu nejedná len o vedomosť, ale o vzťah. Ani vy nedáte svoje dieťa do sirotinca
s tým, že veď tam mu povedia že má milovať a ctiť svojich rodičov. A tak ako vzťah lásky
a vďačnosti voči rodičom nedokáže vypestovať žiadna škola alebo ústav, ale milujúci
a starostliví rodičia, rovnako ani vzťah k Pánu Bohu vevybuduje škola, ale rodičia, ktorí
dávajú príklad života viery, čo ste koniec koncov sľúbili Pánu Bohu pri krste dieťaťa. Je to
výsostne vaša zodpovednosť.
A aj keď je vzťah prvoradý, nedá sa milovať niečo, čo nepoznám. Takže aj vedomosti
sú dôležité. V oblasti vedomostí môže pomôcť škola, ale ak dieťa vidí, že pre rodiča to nie
je dôležité a díva sa na to ako na nutné zlo, ktoré treba pretrpieť, tak tam nepomôže ani
superkatechéta, ani škola a ani kňaz.
- Inde takú „náročnú“ prípravu nerobia.
Na takúto námietku odpoviem tak, že „iní“ rodičia pokrývajú iba materiálne, a v tom lepšom
prípade aj citové potreby dieťaťa a celkom odignorujú jeho duchovnú potrebu. (pozri
odpoveď na 1. otázku). Je to len a len na vašom rozhodnutí. A považovať vedomosti
a náboženské praktiky, ktoré by mali už dávno ovládať za „príliš náročné“, je naozaj mimo
debatu. Stačí, ak si urobím zbežnú kontrolu základných vedomostí, alebo keď vidím ako
sa (ne)vedia správať v kostole na sv. omši.
Takáto námietka jasne odzkadľuje názor o „potrebnosti“ jednotlivých požiadaviek. Je to
niečo podobné, ako keď chod rodiny neriadia rodičia, ale deti. Alebo keď si rodičia
presadzujú svoj názor ako a čo má učiteľ učiť, alebo dokonca aké známky má dávať.
Alebo keď si pacienti od lekárov vynucujú terapiu podľa Google doktora. Takže prosím,
chápte správne situáciu.
- Pre mňa ako rodiča je to príliš náročné a nemám na to čas.
Ja nespochybňujem náročnosť rodičovského povolania. Ale sú veci, na ktoré si
jednoducho musíte nájsť sily a čas. Nemôžete neísť k lekárovi, keď je dieťa choré.
Nemôžete mu odoprieť stravu, bývanie, … , lebo ste vyčerpaní. Nemôžete neísť do práce
a postarať sa o všetko nutné pre chod rodiny. A rovnako nemôžete odignorovať Pána
Boha v živote svojho dieťaťa a vo svojom vlastnom. Teda vlastne môžete. Ste slobodní
a nik vám nerozkáže ako sa zachováte. Ale to by sme už ďalej nemali o čom spolu hovoriť.
Ak je niekto v situácii, že si naozaj nedokáže poradiť, môžeme sa o tom porozprávať.
Avšak treba brať na vedomie, že sa nedajú nastaviť podmienky tak, aby to vyhovovalo
všetkým. Takže individuálne nároky som ochotný riešiť v rámci individuálneho prístupu,
prípravy, ale potom aj individuálneho termínu prvého svätého prijímania.
Kamil Lieskovský, farár

Organizačné informácie k 1. svätému prijímaniu.
Čo majú deti robiť?
- pravidelne sa modliť ráno a večer – najlepšie s rodičmi, 1
- v nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši2
- modliť sa pred jedlom a po jedle,
- s rodičmi sa zúčastňovať katechéz podľa rozpisu.
- aspoň raz do týždňa si spolu s rodičmi si prečítať biblický príbeh a
porozprávať sa o ňom. Napríklad takto:
1. Pomodliť sa modlitbu k Duchu Svätému alebo k anjelovi strážnemu
2. Prečítať si úryvok z písma (vo chvíli ticha sa zahĺbiť do textu)
3. Vysvetliť deťom o čom sa v príbehu hovorí.
4. Porozprávať sa o tom, ako sa to týka môjho života? Čo mám robiť ja?
Ako to mám žiť?
5. Poďakovať sa modlitbou Sláva Otcu a Vyznaním Viery (Verím v Boha)
Čo majú (mali by) deti vedieť už pri prvom stretnutí s kňazom?
- Prežehnanie sa a katolícky pozdrav
- Modlitby: Verím v Boha, Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu,
Čo ich čaká ? (Čo sa bude od nich žiadať pri skúškach)
- Modlitby: Za rodičov, k Duchu Svätému, K anjelovi strážnemu
- 6 hlavných právd, Desatoro božích prikázaní,
- Svätá spoveď : Príprava, spoveď, skutok pokánia, predsavzatie
- Poznať prebrané biblické príbehy a vedieť ich žiť.
Čo majú deti robiť aby si zapamätali dôležité veci do života ?
1. Porozumieť téme (požiadavke, príkazu,...) Napr. Modliť sa, chodiť
pravidelne na sv. omšu v nedeľu, spovedať sa, čítať si písmo sväté a
rozjímať, cvičiť sa v sebazáporoch – piatkové pôsty, ALE AJ – poslúchať
rodičov, nebyť lenivý do učenia, pomáhať v domácnosti, dodržať slovo...
2. Stotožniť sa s požiadavkou !!! Mať podporu u rodičov, súrodencov.
Nepodrývať autoritu kňaza a Cirkvi, lebo ublížite sebe a aj dieťaťu.
3. Pravidelne a vytrvalo sa precvičovať.

1
2

Napr: Ráno Otče náš a večer Zdravas Mária a Sláva Otcu, Modlitbu za rodičov, k Anjelovi strážnemu, … Ideálne
je modliť sa spolu celá rodina.
Rodičia budú zapisovať ďeťom účasť na svätej omši do zápisníčka, ktorým sa preukážu pri osobných stretnutiach s
kňazom.

Farská katechéza - Časovotematický plán 2022-2023

ZŠ RADOĽA
T.č.
00.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.

Dátum
Názov témy
06.09.2022 Stretnutie s rodičmi - Úvod (07.09.2022 a 11.9.2022)
13.09.2022 Stvorenie
20.09.2022 Prvý hriech
27.09.2022 Kain a Ábel
04.10.2022 Abrahám
11.10.2022 Sv. omša
18.10.2022 Ezau a Jakub
25.10.2022 Jozef a jeho bratia
01.11.2022 Všetkých svätých – štátny sviatok
08.11.2022 Osobný program
08.
15.11.2022 Mojžiš
09.
22.11.2022 Pascha – Veľkonočný baránok
10.
29.11.2022 Desatoro
11.06.12.2022 Zvestovanie (Protoevanjelium)
12.
13.12.2022 Ježiš v Chráme
20.12.2022 Vianočné spovedanie
27.12.2022 Vianočné prázdniny
03.01.2023 Vianočné prázdniny
13.
10.01.2022 Krst Pána Ježiša
14.
17.01.2023 Zachej
15.
24.01.2023 Márnotratný syn
16.
31.01.2023 Farizej a mýtnik
17.
07.02.2023 Svätá spoveď (Čo je to svätá spoveď a ako sa spovedať)
18.
14.02.2023 Posledná večera
19.
21.02.2023 Svätá omša
28.02.2023 Jarné prázdniny
20.
07.03.2023 Rozsievač
21.
14.03.2023 Dom na skale
- -.
21.03.2023 Rezerva
- -.
28.03.2023 Rezerva (Liturgická príprava 1. sv. prijímania ?)
- -.
02.04.2023 Nedeľa 15:00 Liturgická príprava 1. sv. prijímania po Korunke.
04.04.2023 Veľkonočné spovedanie
11.04.2023 Veľkonočné prázdniny (6. - 11,IV.2023)
- -.
15.04.2023 Sobota 9:00
Sviatosť zmierenia (spoveď)
- -.
16.04.2023 Nedeľa 10:30
1. sv. prijímanie

Zmena programu vyhradená ! Vrátane termínu 1. sv. prijímania.

Farská katechéza - Časovotematický plán 2022-2023

ZŠ Clementisova
T.č.
00.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
- -.
- -.
- -.
- -.
- -.
- -.

Dátum
07.09.2022
14.09.2022
21.09.2022
28.09.2022
05.09.2022
12.09.2022
19.09.2022
26.09.2022
02.11.2022
09.11.2022
16.11.2022
23.11.2022
30.11.2023
07.12.2023
14.12.2023
21.12.2022
28.12.2022
04.01.2023
11.01.2023
18.01.2023
25.01.2023
01.02.2023
08.02.2023
15.02.2023
22.02.2023
01.03.2023
08.03.2023
15.03.2023
22.03.2023
29.03.2023
05.04.2023
12.04.2023
16.04.2023
18.04.2023
22.04.2023
23.04.2023

Názov témy
Stretnutie s rodičmi - Úvod (06.09.2022 a 11.9.2022)
Oprava veže na kostole
Oprava veže na kostole
Stvorenie
Prvý hriech
Kain a Ábel
Abrahám
Sv. omša
Ezau a Jakub
Osobný program
Jozef a jeho bratia
Mojžiš
Pascha – Veľkonočný baránok
Desatoro
Zvestovanie (Protoevanjelium)
Predvianočné spovedanie (pravdepodobne)
Vianočné prázdniny
Vianočné prázdniny
Ježiš v Chráme
Krst Pána Ježiša
Zachej
Márnotratný syn
Farizej a mýtnik
Svätá spoveď (Čo je to svätá spoveď a ako sa spovedať)
Posledná večera
Jarné prázdniny
Svätá omša
Rozsievač
Dom na skale
Rezerva (Liturgická príprava 1. sv. prijímania ?)
Veľkonočné spovedanie
Rezerva (Liturgická príprava 1. sv. prijímania ?)
Nedeľa 15:00 Korunka - Liturgická príprava 1. sv. prijímania.
Rezerva (Liturgická príprava 1. sv. prijímania ?)
Sobota 9:00
Sviatosť zmierenia (spoveď)
Nedeľa 10:30
1. sv. prijímanie

Zmena programu vyhradená ! Vrátane termínu 1. sv. prijímania.

