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. Tiež by mali vedieť naspamäť vyznať vieru
a vymenovať šesť hlavných právd. Prešli sme si aj jednotlivé časti Apoštolského vyznania
viery, aby sme vedeli čo tieto časti znamenajú. V tejto poslednej téme sa budem venovať
modlitbe veriaceho človeka, aby sme chápali význam modlitby pre náš život.

Modlitba v živote kresťana
Modlitba je povznesenie duše k Bohu. Pri modlitbe vstupujeme do živého vzťahu s Bohom. Je
to rozhovor s Bohom pri ktorom môžeme hovoriť k Bohu ale aj počúvať čo Boh hovorí nám
a vnímať jeho prítomnosť. Modlíme sa preto, lebo nás napĺňa nekonečná túžba po Bohu
a pretože Boh človeka stvoril preto, aby bol s ním. Abrahám je pre nás vzorom viery
a modlitby pretože vnímal Božie slovo, prijímal ho a uskutočňoval vo svojom živote. Aj Mojžiš
sa modlil keď sa zhováral s Bohom, namietal mu a kládol rôzne otázky a Boh mu odpovedal
a napokon mu aj zjavil svoje sväté meno. Tak ako Abrahám a Mojžiš dôverovali Bohu a dali sa
mu do služby, tak aj my by sme sa mali modliť a vstúpiť do Božej školy. Modlitbe sa učíme so
Svätého písma, pretože žalmy spolu s modlitbou Otče náš sú najvzácnejšími textami
modlitieb Cirkvi. Biblia je prameňom modlitby. Aj Ježiš sa modlil vo svojej rodine a
v synagóge. Často sa utiahol do samoty na pusté miesto a tam sa modlil. Ježiš však prekročil
hranice tradičnej modlitby. Jeho modlitba tvorí dokonalé puto s nebeským Otcom, aké môže
mať len Boží syn. Celý Ježišov život bol modlitbou, lebo on bol dokonale poslušný nebeskému
Otcovi a zjednotený s ním. Učiť sa modlitbe od Ježiša znamená vstúpiť do jeho bezhraničnej
dôvery, pripojiť sa k jeho modlitbe a nechať sa ním viesť. Aj Panna Mária nám ukazuje
modlitbu ako odovzdanosť sa do Božej vôle a Božích rúk. Svedčia o tom jej slová: ,, Nech sa
mi stane podľa tvojho slova! “ Táto odovzdanosť je odpoveďou na lásku Boha k nám. Keď
spolu s Máriou súhlasíme s Božou vôľou, dávame tak Bohu možnosť aby žil v našom živote.
Tak ako prvý kresťania aj my sa máme modliť vytrvalo. Pri modlitbe nám pomáha a vedie nás
Duch svätý. Kresťanská modlitba je modlitbou viery, nádeje a lásky. Je vytrvalá a odovzdaná
do Božej vôle.
Formy modlitby:
Poznáme päť základných foriem modlitby. Je to velebenie, klaňanie ( adorácia), prosebná
modlitba a modlitba príhovoru, modlitba vďaky a modlitba chvály.
Velebenie - Je to odpoveď človeka na Božie dary. Boh nám dáva svoje požehnanie a my ho
môžeme velebiť za jeho dary.

Klaňanie (adorácia) – Je to postoj uctievania Božej veľkosti, všemohúcnosti, svätosti, ale aj
skláňanie sa pred láskou Boha, ktorá sa prejavila v tom že Boh sa stal človekom v Ježišovi
Kristovi. Bohu sa klania každý kto ho uznáva z svojho stvoriteľa a Pána.
Prosebná modlitba – Je to utiekanie sa k Bohu vo svojich potrebách a slabostiach, volanie
a prosenie Boha o jeho záchranu a o jeho dary. Boh si praje aby sme ho prosili, vzývali
ho, volali na neho a dokonca s ním aj zápasili. V modlitbe môžeme Boha prosiť za seba, ale aj
za iných.
Modlitba príhovoru – Je to modlitba za druhých ľudí. Tak ako sa Abrahám prihováral za
obyvateľov Sodomy, ako sa Mojžiš modlil za Izraelitov, ako sa Ježiš modlil za svojich
učeníkov, tak aj my kresťania sa máme modliť za všetkých. Modliť sa máme aj za svojich
nepriateľov.
Modlitba vďaky - Je to vzdávanie vďaky za všetko čo máme od Boha, lebo Boh je darcom
všetkého dobra. Všetko, čím sme a čo máme, dostávame od Boha.
Modlitba chvály – Je to prejavenie našej radosti a nadšenia z Boha a jeho nekonečnej
dobroty a lásky. Modlitbou chvály sa už teraz pripájame k radosti a chvále anjelov a svätých
v nebi.

Aj túto poslednú katechézu si doma s deťmi v jednoduchosti preberte. Vysvetlite im hlavne čo
je modlitba ku komu sa vlastne modlíme, odkiaľ sa učíme opravdivej modlitbe a aké základné
formy modlitby poznáme. Deti sa tak naučia že v modlitbe môžeme Boha prosiť, ďakovať mu
klaňať sa mu a chváliť a zvelebovať ho. Keďže sme už prebrali všetky témy potrebné
k príprave na prvé sv. prijímanie je potrebné, aby ste si tieto témy s deťmi doma opakovali
a hlavne dbajte na to aby deti boli dobre pripravené k sviatosti zmierenia a aby rozumeli
koho vlastne prímu v eucharistii. Dúfam že už nebude trvať dlho a budeme sa môcť stretnúť
aj fyzicky v našom kostole. Potrebné informácie vám ešte zverejníme prostredníctvom
farských oznamov na našej internetovej stránke.

