
Príprava na prvé sväté prijímanie 

Na stretnutí ešte v kostole sme si vymenovali desať Božích prikázania a stručne prešli prvé tri 
prikázania týkajúce sa priamo nášho vzťahu k Bohu. Teraz si ich znovu prejdeme, aby ste si 
ich doma s deťmi mohli zase zopakovať. 

1. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, aby si sa im klaňal. 

Všemohúci Boh sa nám zjavil, ako Boh a Pán, preto nemôžeme pred ním niečo nadraďovať, 
alebo považovať za dôležitejšie, teda nič a nikoho nemôžeme uprednostňovať pred Bohom. 
Našou životnou prioritou má byť poznávať Boha, klaňať sa mu, slúžiť mu a milovať ho. Bohu 
sa klaniame preto, lebo je Pánom všetkého čo existuje. Úcta a klaňanie sú primeranou 
odpoveďou na Božie zjavenie a jeho prítomnosť. ,, Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať 
a jedine jemu budeš slúžiť. “(Mt. 4, 10). Vieru musíme prijímať slobodne. Nikto nesmie 
nikoho, dokonca ani vlastné deti nútiť, aby prijali vieru. Takisto nikto nesmie byť nútený 
zrieknuť sa svojej viery. Kresťania sú povolaní, aby slovom a príkladom pomáhali iným ľuďom 
nájsť cestu k viere. Toto prikázanie zakazuje mnohobožstvo a modloslužbu, ktorá zbožšťuje 
tvora, moc, peniaze, alebo dokonca diabla. Taktiež zakazuje poveru (odvrátenie sa od úcty 
a dôvery k Bohu), bezbožnosť, ateizmus (odmetanie existencie Boha), agnosticizmus ( 
popieranie možnosti poznávania Boha). Aj ezoterika je nezlučiteľná s kresťanstvom 
a obchádza Boha, lebo zbožšťuje energiu a hlása, že človek môže spasiť sám seba. Ani 
príroda či vesmír nie sú Bohom (Panteizmus). Hriešne sú aj praktiky ako je veštenie, 
horoskopy a akékoľvek formy mágie.   Ateizmus nie je hriechom vtedy, ak sa človek 
nedozvedel nič o Bohu, alebo keď zvažoval otázku Boha vo svojom svedomí a nemohol prijať 
vieru. Kresťania sa neklaňajú obrazom, ale vzdávajú úctu tomu, koho ten obraz predstavuje: 
Kristovi, Pane Márii, anjelom a svätým. Stvoriteľ je nekonečne väčší než jeho stvorenie 
a celkom odlišný od čohokoľvek, čo stvoril. 

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 

Povedať niekomu svoje meno je prejavom dôvery. Boh nám zjavil svoje meno, dáva sa nám 
poznať a prostredníctvom svojho mena nám umožňuje prístup k sebe. Hriechmi proti tomuto 
prikázaniu sú: rúhanie, kliatba a neplnenie vykonaných sľubov v mene Božom, každé 
zbytočne, alebo s neúctou vypovedané Božie meno, alebo mená svätých. Keď robíme znak 
kríža, odovzdávame sa tak do ochrany trojjediného Boha. Aj pri krste sme označení určitým 
menom. Meno a tvár vyjadrujú jedinečnosť človeka, a to aj pred Bohom.  

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 

Sobota pripomína siedmi deň o ktorom sa píše v knihe Exodus, že Boh odpočíval. Pre Izrael je 
sobota veľkou pripomienkou Boha stvoriteľa a osloboditeľa. Aj Ježiš Kristus uznáva 
posvätnosť soboty a svojou autoritou Boha jej podáva pravé vysvetlenie: ,, Sobota bola 
ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu.“(Mk. 2,27) Kresťania nahradili slávenie 
soboty slávením nedele, pretože Ježiš Kristus vstal zmŕtvych v nedeľu. Pre kresťanov je teda 



nedeľa prvým dňom zo všetkých dní, je dňom Pána. Ježiš Kristus svojou smrťou 
a zmŕtvychvstaním človeka vyslobodil z otroctva hriechu a smrti a to slávime v nedeľu. Tak 
ako Izraeliti v sobotný deň oslavovali stvorenie sveta a vyslobodenie z Egyptského otroctva. 
Kresťan katolík slávi v nedeľu, alebo v predvečer nedele svätú omšu. V tento deň 
nevykonávame nijakú ťažkú prácu a nenútime ju vykonávať ani iných pokiaľ to nie je životne 
nevyhnutné a venujeme tento deň modlitbe a odpočinku. Okrem nedele takto slávime aj 
všetky prikázané sviatky. Takýmto spôsobom kresťania slávia nedeľu a dostatočne využívajú 
odpočinok a voľný čas, ktorý im umožní pestovať náboženský, rodinný, kultúrny 
a spoločenský život. 

Tieto tri prikázania si s deťmi doma takto jednoducho zopakujte a snažte sa im vysvetliť 
podstatu týchto prikázaní v úcte k Bohu a jeho menu, ako aj k sláveniu a posvätnosti nedele. 
Podobne si s deťmi doma opakujte aj ostatné prikázania a všetky veci ktoré sme si prebrali 
v týchto katechézach, aby sa deti doma mohli takto dobre pripraviť na prvé sväté prijímanie. 


