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Príprava na 1. sv. spoveď a prijatie Eucharistie
Vážení rodičia,
tak ako dieťa postupne rastie telesne aj mentálne, mal
by rásť aj jeho vzťah k Bohu, o ktorý sa rodičia snažia
výchovou vo viere. Jej základom je každodenný
náboženský život v rodine: zvlášť nedeľná sv. omša a
prežívanie nedele, osobný príklad viery rodičov a to, že
sami prijímajú sviatosti a žijú z nich. Táto úloha rodičov je
nezastupiteľná, v tom škola a farnosť môže len pomáhať,
ale nie nahradiť rodičov. Náboženská výchova v škole
pomáha obohatením poznania. Farnosť je zas miestom,
kde sa deti potrebujú začleniť do rodiny Kristovej Cirkvi,
ktorú vytvárame všetci vďaka krstu a viditeľne sa s ňou
stretávame práve vo farnosti. Ježiš Kristus totiž zveril
poklad Božieho Slova a svoje sviatosti Cirkvi, preto ju
potrebujeme.
Aby príprava na prijatie sviatostí priniesla potrebný
úžitok, je teda nevyhnutné, aby sa rodičia spolu s deťmi
zúčastňovali pravidelne na celej sv. omši každú nedeľu a v
prikázané sviatky a sami prijímali sviatosti, na ktoré sa
pripravujú ich deti.
Na ceste rastu života viery všetci prechádzame
jednotlivými etapami, pričom základom je uvádzanie do
kresťanského života (iniciácia), ktoré je spojené s prijatím
troch sviatostí: krstu, eucharistie a birmovania. Deti vo

veku 8 – 9 rokov prichádzajú do obdobia života, v ktorom
môžu začať posilňovať svoju vieru prijímaním sviatosti
Oltárnej a sviatosti pokánia – sv. spovede, po vhodnej
príprave a zvládnutí potrebných predpokladov.
Pravdepodobne aj tento rok poznačí pandémia
a epidemiologické opatrenia s ňou spojené. A iste
ovplyvní aj formu prípravy, o ktorej vás chceme
informovať na stretnutí s vami. Stretnutia s rodičmi by sme
chceli mať, ak to umožnia hygienické opatrenia,
pravidelne raz za 2 mesiace, spravidla v nedeľu popoludní,
– uvítame účasť oboch rodičov – ich cieľom je podpora
rodičov, aby vedeli, ako a o čom hovoriť s deťmi pri
náboženskej výchove doma, povzbudiť ich osobnú vieru
a tiež inšpirovať a oživiť ich rodinný náboženský život.
Preto nám v prihláške uveďte, či vám vyhovuje na tieto
stretnutia nedeľa popoludní (raz za 2 mesiace), ak nie,
potom ktorý deň v týždni (vo večernom čase).
Ak chcete prihlásiť vaše dieťa na prípravu, vypíšte,
prosím, prihlášku so všetkými údajmi a prineste nám ju do
farskej schránky, alebo sakristie.

Mgr. Ján Garaj, farár v Nižnej

tu odstrihnúť

P R I H L Á Š K A K P R V É M U S V Ä T É M U P R I J Í M A N I U RÍM. KAT. FARNOSŤ SV. GÁLA V NIŽNEJ
meno a priezvisko dieťaťa:
adresa bydliska:
škola:

trieda:

dátum narodenia:

miesto narodenia:

farnosť/miesto krstu:

rok krstu:

otec: meno

matka: meno

priezvisko
náboženstvo

priezvisko
náboženstvo

rodená

sobášení v kostole – kde a kedy (rok):
tel. kontakt na rodiča:

email:

na stretnutia rodičov nám vyhovuje nedeľa:

iný deň v týždni večer:

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov
Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike.
Podpis aspoň
jedného z rodičov:
Svojím podpisom udeľujem farskému úradu súhlas na spracovanie osobných údajov.
Prihlášku vypíšte tlačeným písmom a odovzdajte do farskej schránky, alebo sakristie .

