
Príprava na prvé sväté prijímanie 

Doteraz sme už prebrali celé Desatoro, povedali sme si čo sú sviatosti všeobecne a ako sa 
delia, prebrali sme tiež všetky sviatosti jednotlivo. 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 jednotlivé sviatosti. Teraz si rozoberieme niektoré vedomosti z 
vierouky. Stručne rozoberiem čo je vlastne viera a čo to znamená veriť Pánu Bohu. Tiež tu 
uvediem apoštolské vyznanie viery a šesť hlavných právd našej katolíckej viery. Deti nech 
sa hlavne naučia celé apoštolské vyznanie viery a šesť hlavných právd naspamäť. 

 Viera 

Boh stvoril človeka zo slobodnej a nezištnej lásky. Na zemi sme preto, aby sme poznali 
a milovali Boha, konali jeho vôľu a napokon prišli do nebeskej slávy. Človek od Boha vyšiel 
a má aj k nemu smerovať, preto nám Boh do srdca vložil túžbu po Bohu, aby sme ho hľadali 
a našli. Takáto túžba sa v človeku prejavuje ako hľadanie šťastia, pravdy a naplnenia všetkých 
potrieb. Táto túžba po Bohu sa nazýva náboženstvo. Boha môžeme poznávať svetlom 
prirodzeného rozumu zo stvorených vecí a tiež aj zo zjavenia. Rozumom človek môže 
poznávať že Boh existuje nie však, aký je naozaj. Boh však chce, aby sme ho poznali a preto 
sa človeku zjavuje. Hlavným prameňom Božieho zjavenia je Sväté písmo (Biblia)a Tradícia 
Cirkvi (živé ohlasovanie Božieho slova).  Odpoveď človeka na Božie zjavenie a volanie je viera. 
Veriť znamená vstúpiť do živého vzťahu s Bohom. Ten kto Bohu naozaj dôveruje verí že jeho 
slovo je pravdivé a dokáže sa teda na Boha vo svojom živote spoliehať. Viera je dokonalý Boží 
dar a privádza človeka k pravej láske. Vieru prijímame od Cirkvi a aj ju žijeme v tomto 
spoločenstve Cirkvi. Vyznanie viery je krátka formula, ktorou veriaci spoločne vyznávajú 
svoju vieru. 

 

Apoštolské vyznanie viery 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného 
Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády 
Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal 
z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť 
živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, 
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný.  Amen 

Šesť hlavných právd:      

 1. Boh je len jeden. 

 2. V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 

 3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 



4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá. 

5. Duša človeka je nesmrteľná. 

6. Milosť Božia je k spáse potrebná. 

 

Túto katechézu o viere si s deťmi doma preberte a deti naučte základné veci  , aby vedeli 
vysvetliť čo vlastne je viera a čo to znamená dôverovať Pánu Bohu. Vyznanie viery 
a vymenovať šesť hlavných právd nech sa deti naučia naspamäť. Nabudúce si ešte 
rozoberieme jednotlivé časti vyznania viery.   


