Záverečná schéma
Pokúste sa všetko, čo ste doteraz s dieťaťom spoznali, zhrnúť do nasledovnej schémy:
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•

•

•

•

•
•

Ježiš nám v Evanjeliu ponúka svoje priateľstvo.
Prijať túto ponuku znamená uzatvoriť s Ježišom Zmluvu, v ktorej:
o JEŽIŠ sa zaviazal, že bude našim priateľom a navždy s Ním budeme môcť žiť vzrušujúci
život Božích rytierov a dám: už tu, na zemi, a potom v Nebi;…
o … a MY sa zaväzujeme, že sa Mu staneme podobní, budeme Ho napodobňovať a budeme
sa od Neho učiť byť a žiť ako On.
Túto Zmluvu s Ježišom uzatvoríme tým, že zložíme KRSTNÝ SĽUB.
Zložením krstného sľubu sa stávame súčasťou Ježišovej rodiny Jeho bratov a sestier – Cirkvi.
V našom meste sa táto Cirkev nazýva „farnosť“ a združuje všetkých ľudí, ktorí chcú žiť ako Ježiš
a navzájom sa k sebe správajú ako skutoční súrodenci, ako bratia a sestry, ktorí majú jediného
spoločného Otca v Nebi. Prvé sväté prijímanie je akoby PRIHLÁSENÍM SA do tejto rodiny.
Po prvom svätom prijímaní sa od nás očakáva, že sa začneme učiť v tejto novej rodine žiť
(slúžia na to rôzne stretká, aktivity, spoločenstvá,…) a hlavne:
o Podieľať sa na jej hlavnom poslaní, ktorým je SLÚŽIŤ JEŽIŠOVI – čiže pomáhať Mu
v tom, aby sa svet stával stále lepším a lepším a aby sa stále viac ľudí stávalo Jeho
priateľmi a našimi bratmi a sestrami vo veľkej rodine Katolíckej Cirkvi;
o Zúčastňovať sa na „LITURGICKÝCH ÚKONOCH“ – čiže hlavne svätej omši
v nedeľu, ale aj inokedy, ak sa nám dá.
SVÄTÁ OMŠA je:
o OSLAVOVANÍM A POTVRDZOVANÍM našej Zmluvy s Ježišom. Samotné sv.
prijímanie je hostinou („banketom“ ☺), ktorým toto potvrdenie Zmluvy završujeme
(podobne ako slávnostná večera po uzatvorení nejakej medzištátnej zmluvy, alebo
svadobná hostina po tom, čo manželia uzatvorili manželskú zmluvu).
o Radostným STRETNUTÍM BOŽEJ RODINY – farnosti
o SV. PRIJÍMANIE je okamih sv. omše, kedy prijímame skutočného Telo Ježiša Krista
– a teda Jeho samého. Pri sv. omši sa totiž chlieb a víno premenia na Ježiša a na Jeho
Krv. Navonok síce stále vyzerajú ako chlieb a víno (aby sme ich mohli vo sv. prijímaní
prijať), je to už ale skutočný a živý Ježiš, prichádzajúci k nám v tejto podobe.
ZMLUVU s Ježišom môžeme aj porušiť. Deje sa tak:
o V ŤAŽKOM HRIECHU, kedy vedome a dobrovoľne sa rozhodneme konať inak, než
sme sa v Zmluve zaviazali. Ťažký hriech Zmluvu medzi nami a Ježišom úplne zruší. Viac
jej niet, neplatí už. Vypovedali sme ju!
o V ĽAHKOM HRIECHU, kedy sa usilujeme plniť Zmluvu čo najlepšie, ale napriek
snahe sa nám to úplne nepodarí. Ľahký hriech Zmluvu s Ježišom neruší, ale oslabuje ju –
a ak by sme s ním nič nerobili a ďalej sa ho dopúšťali, nakoniec by ju zrušil úplne!
Ak ťažkým hriechom zrušíme Zmluvu s Ježišom, NEMÔŽEME JU UŽ VIAC
OSLAVOVAŤ vo sv. omši a sv. prijímaní. Preto na sv. omši môžeme byť len ako diváci
a nemôžeme ísť na hostinu sv. prijímania.
Ak chceme OBNOVIŤ ZMLUVU s Ježišom, musíme tak urobiť vo SV. SPOVEDI (čiže
sviatosti pokánia). Aby bola svätá spoveď platná, musíme:
o VYZNAŤ všetky ťažké hriechy a je dobré vyznať aj tie ľahké
o OĽUTOVAŤ ICH, čo znamená pevné rozhodnutie viac ich nekonať (a aj to skutočne
urobiť). Nazýva sa to aj „pokáním“, čiže obrátením, zmenou života.
o Ak treba, NAPRAVIŤ ŠKODU, ktorú sme hriechmi spôsobili iným ľuďom.

DÔRAZ JE NA POCHOPENIE!
Cirkevné právo o pripravenosti dieťaťa na 1. sv. prijímanie hovorí:
„Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich
dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam
chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijať Pánovo telo.“
(c. 913 § 1 CIC)
Overte si preto u Vášho dieťaťa nasledovné:
• VEDOMOSTI: Vaše dieťa má vedomosti, obsiahnuté v záverečnej schéme
z predchádzajúcej strany
• POCHOPENIE: Vaše dieťa tieto vedomosti nielen má, ale týmto vedomostiam
aj rozumie, sú mu jasné, osvojilo si ich a vie ich vlastnými slovami povedať
a vysvetliť.
Nemôže sa teda stať, že napríklad na záverečnom rozhovore mu budete musieť
napovedať (to sa ani nesmie ☺!), alebo budete hovoriť „Ale doma to vedel, ešte
včera nám to hovoril, ale viete, dnes je taký nervózny…“ ☺
Požiadavka „pochopiť“ znamená, že daná vec je dieťaťu tak jasná, ako trebárs to,
kde doma nájde maslo a chlieb a čo musí urobiť, ak si chce maslo na chlieb
natrieť a dať si ho na večeru. Rovnako je potrebné, aby Vaše dieťa malo tak isto
samozrejme osvojené veci, ktoré ste spoločne preberali, rozumelo im, chápalo
ich, chápalo, čo to pre neho znamená, aby to bolo pre neho niečo úplne
samozrejmé a vedelo to bez problémov vlastnými slovami vysvetliť, hoc‘ by aj
malo tú najväčšiu trému na svete… ☺
• S VIEROU A NÁBOŽNE – čiže aby dieťa aj v sebe naozaj malo svoje vlastné
a skutočné rozhodnutie, že sa chce na túto cestu vydať a už na tom aj skutočne
pracuje: zúčastňuje sa už na sv. omšiach, možno už miništruje, alebo chodí do
spevokolu, chodí na detské stretnutia vo farnosti, alebo na eRko a podobne…
NEZABUDNITE!
• Po skončení posledného siedmeho pracovného zošita si na fare dohodnite termín
záverečného rozhovoru, na ktorý prídete spoločne s dieťaťom a na ktorom si
preveríme, nakoľko Vaše dieťa dané veci naozaj chápe a nakoľko je naozaj
rozhodnuté stať sa naplno kresťanom!
• Na rozhovor doneste KONTROLNÝ ZOZNAM, vyplnený a potvrdený Vašim
podpisom a, samozrejme, posledný siedmy pracovný zošit!

