Projekt rozvoja skupinky pre formáciu detí k prvému svätému prijímaniu
1. Popis aktuálnej situácie
Skupinka pracuje vo Farnosti svätého Martina v Martine štyri mesiace. Tvoria ju dvaja
katechéti a dve katechétky. Okrem poslania vyučovať náboženskú výchovu na školách je
zameraná aj na prípravu a formáciu detí k prvému svätému prijímaniu.
Pozitíva:


Záujem správcu farnosti formovať nás



Spoločná modlitba



Ponuka pravidelných stretnutí



Možnosť konštruktívne riešiť problémy

Negatíva:


Nedostatočné pochopenie poslania skupinky jej jednotlivými členmi



Ich nepravidelná účasť na stretávaní

2. Sformulovanie vízie
„Rodina a príbuzenstvo sú z náboženského hľadiska nanajvýš významným miestom
náboženského formovania a evanjelizácie. V tomto prostredí sa získavajú silné a významné
skúsenosti náboženskej sociality.“
(Ondrej Šmidriak – Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a evanjelizáciu, str. 126)
Hlboko si uvedomujúc tieto skutočnosti, víziou skupinky je aktívne zapojiť do formácie
detí k prvému sv. prijímaniu aj ich rodičov a rodiny.
3. Pomenovanie nástrojov
Projekt pozostáva z 10 stretnutí rodičov s pánom farárom a katechétmi rozdelených do
pravidelných intervalov. Prvé stretnutie je informačno-organizačné. Obsahom ďalších
stretnutí je úvodná modlitba, prednáška na vybranú tému, rozhovor o téme, odporučenie pre
rodičov, záverečná modlitba. Desiate stretnutie sa koná po slávnosti prvého sv. prijímania.
Témy stretnutí:
1. Úvodné informačno-organizačné stretnutie
2. Deti a Sväté Písmo

3. Modlíme sa s našimi deťmi
4. Svätá omša – slávnosť rodiny a spoločenstva
5. Slávime sviatky cirkevného roka
6. Otázky mravnej výchovy
7. Detské chyby a ich príčiny
8. Pohlavná výchova detí
9. K príprave na prvé sväté prijímanie detí
10. Katechizácia rodiny po slávnosti prvého sv. prijímania
4. Stretnutia sú v dvojtýždňových intervaloch. K dispozícii sú dva paralelné termíny na každú
tému, aby si rodičia mohli vybrať vyhovujúci deň – pondelok alebo štvrtok po večernej sv.
omši, poprípade sa vystriedať otec a matka.
5. Náklady na projekt - v rámci dobrovoľníctva zadarmo.
6. Celý projekt je pod záštitou pána farára. Za prípravu a prezentáciu jednotlivých katechéz sú
zodpovední katechéti. Vyhodnotenie projektu uskutoční pán farár na stretnutí katechétov.
7. Termíny stretnutí rodičov prvoprijímajúcich detí v školskom roku 2012/2013
Téma

Dátum stretnutia
Pondelok

Štvrtok

1. Úvodné informačno-organizačné stretnutie

21. I. 2013

24. I. 2013

2. Deti a Sväté Písmo

4. II. 2013

7. II. 2013

3. Modlíme sa s našimi deťmi

18. II. 2013

21. II. 2013

4. Svätá omša – slávnosť rodiny a spoločenstva

4. III. 2013

7. III. 2013

18. III. 2013

21. III. 2013

8. IV. 2013

11. IV. 2013

22. IV. 2013

25. IV. 2013

6. V. 2013

9. V. 2013

20. V. 2013

23. V. 2013

10. Katechizácia rodiny po slávnosti prvého sv. prijímania

16. VI. 2013

19. VI. 2013
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5. Slávime sviatky cirkevného roka
6. Otázky mravnej výchovy
7. Detské chyby a ich príčiny
8. Pohlavná výchova detí
9. K príprave na prvé sväté prijímanie detí

