
Príprava na prvé sväté prijímanie 

Doteraz sme už prebrali celé Desatoro, povedali sme si čo sú sviatosti všeobecne, prebrali 
sme sviatosti uvedenia do kresťanského  života a sviatosti uzdravenia. Deti by už mali vedieť 
vymenovať 10 Božích prikázaní a veľmi stručne opísať jednotlivé prikázania, ako aj vysvetliť 
čo sú sviatosti, ako sa delia a stručne charakterizovať iniciačné sviatosti a sviatosti 
uzdravenia. Teraz si rozoberieme sviatosti služby spoločenstvu, ktoré sa deti doma naučia 
stručne vysvetliť. 

 Sviatosti služby spoločenstvu 

Pokrstený a pobirmovaný kresťan, môže v Cirkvi prijať ešte dve sviatosti, ktorými prijíma 
osobitné poslanie a povolanie od Boha k službe iným. Týmito  sviatosťami sú sviatosť 
posvätného stavu a sviatosť manželstva. Obidve tieto sviatosti majú spoločné to, že sú 
určené pre službu druhým. Nikto teda nie je vysvätený iba sám pre seba ako ani nikto 
nevstupuje do manželstva iba sám pre seba. Sviatosť posvätného stavu a sviatosť manželstva 
majú budovať Boží ľud a teda istým spôsobom pomáhajú, aby do sveta prúdila milosť Božia. 

 

Sviatosť posvätného stavu 

Sviatostné kňazstvo je dar Ducha Svätého, ktorý udeľuje Kristus prostredníctvom Cirkvi. Je to 
sviatosť, ktorú môže prijať dospelý muž, ktorý bol cirkvou na to určený. Ten, kto prijíma 
sviatosť posvätného stavu (kňazstvo), dostáva osobitnú účasť na Kristovom kňazstve, ktorá 
sa kvalitatívne líši od všeobecného kňazstva veriacich, ktoré získavame pri krste. Sviatosť 
posvätného stavu má tri stupne: biskupský stav (episkopát), kňazský stav ( presbyterát), 
diakonský stav (diakonát). Biskupskou vysviackou sa udeľuje plnosť sviatosti posvätného 
stavu. Biskupi sú právoplatnými nástupcami apoštolov. Biskup má poslanie učiť, posväcovať 
a spravovať. Biskup spolu s kňazmi a diakonmi vykonáva pastiersku službu, je viditeľným 
princípom a základom miestnej cirkvi. Pri kňazskej vysviacke Duch Svätý vtláča kňazovi 
nezmazateľnú pečať. Touto pečaťou ho pripodobňuje Kristovi kňazovi a dáva mu schopnosť 
konať v jeho mene. Kňaz je spolupracovník svojho biskupa a má hlásať Božie slovo 
a vysluhovať sviatosti a predovšetkým sláviť Eucharistiu. Diakon je ustanovený pre osobitnú 
službu Cirkvi. Diakon posilnený darom Ducha Svätého má pomáhať biskupovi a jeho kňazom 
v službe slova, oltára a charity. Má byť služobníkom všetkých. Rímskokatolícki  biskupi a kňazi 
žijú v celibáte. Žiť v zdržanlivosti bez manželstva je už od Ježišových čias znakom lásky, 
nerozdelenej odovzdanosti Pánovi a absolútnej ochoty slúžiť. Východná katolícka cirkev 
vyžaduje celibát len od svojich biskupov. Posvätný stav Ježiš Kristus ustanovil pri Poslednej 
večeri. 

Sviatosť manželstva      



Manželstvo je sviatosť, ktorá spája muža a ženu spoločným posvätným zväzkom. Boh povolal 
muža a ženu, aby boli navzájom jeden pre druhého a neboli už ,,dvaja, ale jedno telo.“ (Mt 
19,6). Manželia takto majú prežívať lásku, plodiť deti a stávať sa znamením Boha, ktorý je 
láska sama. Sviatosť manželstva vychádza zo sľubu muža a ženy pred Bohom a Cirkvou, ktorý 
prijíma a potvrdzuje Boh a napĺňa sa fyzickým spojením oboch manželov. Zástupcom Cirkvi 
pri uzatváraní manželstva môže byť biskup, kňaz, diakon, alebo za určitých okolností aj iná 
osoba ktorá na túto úlohu bola poverená Cirkvou. K sviatostnému manželstvu nevyhnutne 
patria tri prvky: slobodný súhlas, dobrovoľné prijatie celoživotného zväzku a otvorenosť na 
prijatie potomstva. Manželstvo je živým obrazom lásky medzi Ježišom Kristom a Cirkvou. 
Skutočnou hrozbou pre manželstvo je hriech. Odpustenie manželstvo obnovuje a modlitba 
a dôvera v Božiu prítomnosť ho posilňuje. Kresťanská rodina je malou domácou cirkvou. 
Každé manželstvo sa napĺňa v otvorenosti pre druhých, pre deti ktoré Boh dáva ako dar, vo 
vzájomnom prijatí, v pohostinnosti a ochote byť tu pre druhých. 

 

 

Túto katechézu si s deťmi doma preberte a deti naučte základné veci  o týchto sviatostiach, 
aby vedeli vysvetliť podstatu, teda hlavne čo sú sviatosti služby spoločenstvu všeobecne 
a potom aj jednotlivo čo je ktorá sviatosť, kto túto sviatosť prijíma a kto ju vysluhuje. Taktiež 
ich naučte koľko stupňov má sviatosť posvätného stavu a ktoré sú to. Ďalej budeme preberať 
niekoľko vieroučných vecí.   


