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„Oslovovali rozum i srdce“

Vzdelávanie angažovaných laikov v rámci projektu SK/FMP/06/013
„Dielo sv. Cyrila a Metoda po 1150 rokoch – inšpiratívny prameň pre
súčasnú kultúru a vzdelanie.“

V Udiči: 20.04. 2013
Alena Krajčoviechová, farnosť Udiča

Formácia detí k prvému svätému prijímaniu
1) Deti, ktoré sa pripravujú tento rok na prvé sväté prijímanie sú žiakmi tretieho ročníka
Základnej školy s materskou školou v Udiči a je ich 19 – z toho 11 dievčat a 8 chlapcov.
Stretávame sa od začiatku školského roka a to 1-krát v mesiaci v kostole Sv. Matúša v Udiči.
Tu s nimi preberáme jednotlivé časti sv. omše, rozdeľujeme im úlohy, ktorými sa zapájajú do
liturgie, nacvičujeme piesne, nástupy a zoraďovanie k jednotlivým úkonom napr. obnovenie
krstných sľubov a prijatiu prvého sv. prijímania. Deti prinášajú obetné dary (hostie, víno,
košieľka, sviečka, hrozno, bochník chleba, dobré skutky na srdiečkach...) Deťom
vysvetľujeme aj význam sviatosti zmierenia, jej časti, dobrú prípravu i samotný priebeh sv.
spovede. Každé stretnutie sa spolu s deťmi na začiatku aj na konci modlíme.
V našej formačnej skupinke vo farnosti Udiča pôsobím krátko – iba 2 roky, ale táto služba ma
zaujala, a tak by som sa jej do budúcnosti chcela venovať. Celkovo sú v skupinke 3 členovia.
Pozitívne je, že sa v tejto skupinke stretávame, vytvárame spoločenstvo a vzájomne sa
obohacujeme o dobré nápady, a tiež vštepujeme deťom radosť z Pána Ježiša. Ďalším
pozitívom je, že v našej farnosti sa pred piatimi rokmi zaviedli rovnošaty pre prvoprijímajúce
deti, ktoré sme si všetci obľúbili pre ich jednoduchosť.
Čo ma osobne bolelo bolo, že v predchádzajúcom roku bol žiak, ktorému otec nedovolil ísť so
spolužiakmi na prvé sv. prijímanie. Ten chlapec túžil, ale nemohol. Deti treba častejšie
napomínať, lebo sú neposedné a roztržité. V skupinke nevidím žiadne negatívne javy.
2) Stretnutia sa konajú vždy od septembra až do júna, kedy je prvé sv. prijímanie. V súčasnosti
prebieha príprava, mali sme už 7 stretnutí, a čakajú nás ešte minimálne 3 stretnutia, v prípade
potreby sa stretnutia pridajú. Tento rok bude prvé sv. prijímanie 20.06.2013. Našim hlavným
cieľom je, aby deti pochopili význam a dôležitosť sv. prijímania vo svojom živote, aby si tiež
uvedomili, že je veľmi potrebné pristupovať pravidelne k sviatostiam zmierenia. Taktiež
chceme, aby slávnosť prvého sv. prijímania prebiehala dôstojne a s úctou. Každé dieťa si
počas celého roka vyrába srdiečko, do ktorého si zbiera body v tomto zložení: dobré skutky,
svätá omša, modlitba, upratovanie a pri slávnosti prvého svätého prijímania ich s veľkou
radosťou prinášajú na jednom, spoločnom, veľkom srdci, ako obetný dar pre Ježiška.
„Osloviť rozum, priniesť srdce.“

3)

Po ukončení každého stretnutia ich čaká nejaká sladká odmena vo forme cukríku, alebo
lízanky. Súčasťou niektorých stretnutí sú aj hry v prírode (hranie futbalu, stolný tenis,

naháňačka, sánkovačka, guľovačka a iné). Krátko pred slávnosťou prvého sv. prijímania
máme opekačku vo farskej záhrade, kde si deti zahrajú kolektívne hry, spieva a hrá sa pri ohni
na gitare a harmonike. Deti majú možnosť prísť na detskú sv. omšu každý piatok, kde sa
môžu zapájať spevom v detskom spevokole Včielky. Okrem iného sa v sobotu popoludní
venujeme deťom na stretkách, ktoré sú zamerané na vysvetľovanie jednotlivých statí Svätého
Písma, ktoré obohatíme o rôzne zážitkové aktivity a súťaže. Tieto stretnutia sa uskutočňujú
v klubovni, pri fare. Nacvičujeme tu s nimi aj piesne a koledy na Dobrú novinu, a potom si
pomaškrtíme spoločne na vykoledovaných dobrotách. Po prvom sv. prijímaní sa ešte v
„biely“ týždeň stretávame s deťmi na svätých omšiach, kde ich zapájame do spevu, a tiež aj
liturgických čítaní.
4) Zoznam tém na jednotlivé stretnutia:
 September: kostol, zvony, svätená voda, hrobka
 Október: sochy Svätých, stanice krížovej cesty, spovedelnice
 November: zákristia, liturgické farby
 December: začiatok sv.omše, príchod, pobozkanie
 Január: vyznanie hriechov, bohoslužba slova
 Február: evanjelium, homília
 Marec: krstné sľuby, spoločná modlitba
 Apríl: prinášanie obetných darov, pieseň vďaky, premena
 Máj: obrad prijímania, spev, modlitby, poďakovanie, záver
 Jún: generálka

5)

Náklady

na

slávnosť

prvého

sv.

prijímania

sú

hradené

z príspevkov

rodičov

prvoprijímajúcich detí, stretnutia sú hradené z našich zdrojov v skupinke. Tlač textov piesní
a iných materiálov na stretnutia sa uskutočňuje buď na farskom úrade, prípadne členovia
skupinky sa pripravujú doma.

6)

Zodpovednou osobou pri stretnutiach je náš duchovný otec Štefan Gužík, a my sme jeho
predĺženou rukou. Veríme, že tieto stretnutia v našich deťoch zanechajú príjemné spomienky
a budú prichádzať s radosťou na sväté omše. Dúfame, že budú túžiť každý prvý piatok
pripomenúť si tú nádhernú udalosť, a spolu sa budeme tešiť z prítomnosti Pána Ježiša
v našich srdiečkach.

