Príprava na prvé sväté prijímanie
Doteraz sme už prebrali celé Desatoro. Deti by už mali vedieť vymenovať 10 Božích prikázaní
a veľmi stručne opísať jednotlivé prikázania. Teraz budeme pokračovať sviatosťami. V tejto
katechéze všeobecne vysvetlím čo sú sviatosti, ako na človeka účinkujú, koľko ich je, ktoré sú
to a ako sa rozdeľujú. Okrem toho si stručne preberieme aj prvé tri iniciačne sviatosti, krst,
birmovanie a sviatosť oltárnu.

Sviatosti
Sviatosti sú dary Pána Ježiša Cirkvi. Úlohou Cirkvi je tieto dary spravovať a chrániť ich pred
zneužitím. K Bohu sa máme a môžeme približovať prostredníctvom všetkých svojich zmyslov,
nielen rozumom. Preto sa nám Boh dáva v pozemských znakoch: v chlebe, vode, víne, oleji
v slove, v pomazaní a vkladaní rúk. Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti. Tak
ako kedysi ľudia mohli vidieť, počuť, dotknúť sa Ježiša a byť ním uzdravení a premenení, tak
aj my dnes môžeme byť uzdravovaní a premieňaní Ježišom Kristom vo sviatostiach.
Sviatostné znaky, ktoré vidíme prezrádzajú ten istý Boží rukopis, ktorým Pán oslovuje celého
človeka. Vo sviatostiach k nám Ježiš zasa hovorí, dotýka sa nás a uzdravuje a pretvára nás
milosťou ktorú ľudským okom už nevidíme. Napr. pri krste vidíme ako kňaz leje vodu na
hlavu pokrsteného, počujeme slová ktoré pri krste vyslovuje, ale už nevidíme tú milosť
ktorou nás Boh pri krste obmýva od hriechu a napĺňa nás svojím Duchom. Sviatosti nie sú
nejaké magické úkony, preto ich máme vždy prijímať s vierou, aby v nás účinkovali. Sviatosti
nielen predpokladajú vieru, ale ju aj posilňujú a vyjadrujú. Všetky sviatosti sú stretnutím sa
s Ježišom Kristom, pretože on sám je sviatosťou všetkých sviatostí. Cirkev má sedem
sviatostí: krst, birmovanie, eucharistia (sviatosť oltárna), sviatosť zmierenia (pokánia),
pomazanie chorých, posvätný stav (sviatosť kňazstva) a sviatosť manželstva.

Rozdelenie sviatosti:
Iniciačné sviatosti (sviatosti uvedenia do kresťanského života) – krst, birmovanie
a eucharistia (sviatosť oltárna)
Sviatosti uzdravenia – sviatosť zmierenia (pokánia) a sviatosť pomazania chorých
Sviatosti služby spoločenstvu (sviatosti spoločenstva a poslania) - sviatosť manželstva
a posvätný stav (sviatosť kňazstva)
Sviatosť krstu
Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, lebo bez krstu nemôžeme prijať iné sviatosti. Krstom
sa zmýva dedičný hriech z človeka. Ak sa krstí dospelý človek zmývajú sa mu aj všetky hriechy
ktoré spáchal do svojho krstu. Krstom sa človek začleňuje do Cirkvi, dostáva dar viery a stáva
sa Božím dieťaťom. Klasická forma krstu prebieha tak, že ten kto prijíma krst sa tri razy
ponorí do krstnej vody. Väčšinou sa však ti razy leje voda na hlavu tomu kto je krstený,

pričom ten čo udeľuje krst hovorí: ,,M, Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“
Sviatosť krstu udeľujú biskupi, kňazi a diakoni. Pri nebezpečenstve smrti môže pokrstiť každý
človek kto zachová tento postup že tri razy poleje krsteného čistou vodou alebo ho do nej tri
razy ponory, vysloví jeho meno a povie ,,Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“.
Ten kto krstí musí mať aj úmysel krstiť tak ako krstí Cirkev. Krst môže prijať každý človek,
ktorý ešte nebol pokrstený. Pri krste sa verejne vyznáva viera, ktorú máme počas svojho
života rozvíjať v spoločenstve Cirkvi. Krst je cesta z ríše smrti do života.
Sviatosť birmovania
Birmovanie je sviatosť, ktorá dovršuje krst a v ktorej dostávame dary Ducha Svätého. Táto
sviatosť sa udeľuje vkladaním rúk a pomazaním krizmou (posvätným olejom). Pri birmovaní
človek dostáva silu slovom a svojím životom vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi. Človek sa
teda stáva dospelým kresťanom. Sviatosť birmovania udeľuje biskup a vo výnimočnom
prípade kňaz. Sviatosť birmovania tak ako aj krst do duše človeka vtláča nezmazateľnú pečať
a preto túto sviatosť môže kresťan prijať len raz.
Sviatosť Eucharistie
Eucharistia (sviatosť oltárna) je telo a krv Ježiša Krista v podobe chleba a vína. V Eucharistii
Ježiš Kristus za nás dáva svoje telo a svoju krv, teda seba samého, aby sme sa mu aj my
odovzdali v láske a aby sme sa s ním zjednotili vo svätom prijímaní. Tak sa spájame s jediným
Kristovým telom – Cirkvou. Ježiš ustanovil Eucharistiu v predvečer svojej smrti keď slávil so
svojimi apoštolmi Poslednú večeru. Slávenie Eucharistie je jadrom kresťanského
spoločenstva. Kňaz pri svätej omši premieňa chlieb na Ježišovo telo a víno na Ježišovu krv.
V Eucharistii teda prijímame živého Ježiša. Pri slávení svätej omše (Eucharistie) biskup, alebo
kňaz zastupuje Ježiša Krista. Ježiš je vo sviatosti oltárnej prítomný tajomným, ale skutočným
spôsobom. Každé sväté prijímanie nás hlbšie spája s Ježišom Kristom, robí nás živím článkom
Kristovho tela, obnovuje v nás milosti, ktoré sme dostali pri krste a birmovaní a posilňuje nás
v boji proti hriechu.

Túto katechézu si s deťmi doma preberte a deti naučte hlavne základné veci o sviatostiach,
aby vedeli vysvetliť podstatu teda hlavne čo sú sviatosti vo všeobecnosti a potom aj
jednotlivo čo je ktorá sviatosť, čo nám tieto sviatosti dávajú ako sa rozdeľujú a tiež nech už
vedia vymenovať sedem sviatosti. Potom budeme ďalej pokračovať sviatosťami uzdravenia
a tiež si pri tom preberieme ako prebieha sviatosť zmierenia (svätá spoveď), aby sa deti na
spoveď dobre pripravili.

