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27. januára 2021, Sabinov 

Milí rodičia, 
 

prihlásili ste vaše dieťa na prípravu na prvé prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie 
v tomto školskom roku. Ale farskú prípravu sme nemohli ani začať kvôli pandémii a s ňou 
súvisiacimi obmedzeniami, ktoré sú všetkým známe a pochopiteľné. Začína už druhý polrok 
a keďže nevieme, ako dlho a aké budú obmedzenia ďalej, chceme vám navrhnúť náhradný 
spôsob prípravy vašich detí, aby sme nemuseli posúvať prijatie týchto sviatostí na neurčito, 
alebo až o rok. 

Pri odovzdávaní a prehlbovaní viery vašich detí je veľmi dôležitý osobný kontakt a vzťah, 
čo nie je možné prevádzať „online“. V tom môžete teraz pomôcť len vy rodičia doma. A táto 
úloha rodičov je nezastupiteľná, tu vám škola a farnosť môže len pomáhať, ale nie vás 
nahradiť. K tomu ste sa zaviazali pri krste vášho dieťaťa. Aj preto, aj kvôli aktuálnym 
pandemickým podmienkam, prípravu detí na prijatie sviatostí je možné urobiť len u vás doma 
tak, že sa im budete venovať vy, rodičia. 

Chceme vám v tom pomáhať a preto vám budeme posielať materiály, ktoré vám poslúžia 
na rozhovory s deťmi o témach, vybratých pre náhradnú „pandemickú“ prípravu v rodinách. 
Nazvali sme ich „Hodinka viery doma“, pretože by malo ísť o rozhovory raz za týždeň 
(navrhujeme v nedeľu popoludní) počas asi troch mesiacov. Budeme vám zasielať materiály 
mailom vopred tak, aby ste si tému rozhovoru mohli vždy vopred pripraviť. 

Budú to vybrané témy z tých, ktoré by vaše deti za normálnych okolností preberali počas 
celoročnej prípravy. Súčasťou tém bude aj výber – minimum najdôležitejších vedomostí, ktoré 
sú potrebné k tomu, aby sa deti vedeli spovedať a mohli prijímať Ježiša Krista v Eucharistii. 
Niečo z toho je už vašim deťom známe, to si len zopakujú, zvyšok pomôžete svojim deťom 
doučiť sa. Ak budete k tomu potrebovať vysvetlenie, radu alebo akúkoľvek pomoc, môžete sa 
na nás obrátiť, (zatiaľ najlepšie) mailom. 

Keď sa budete vašim deťom venovať v navrhovanom časovom rozsahu a keď zvládnu 
minimum požadovaných vedomostí, z ktorých ich sami doma preskúšate, verím, že budeme 
môcť niekedy v máji sa s vašimi deťmi stretnúť, o všetkom sa porozprávať a tiež preskúšať, či 
to zvládli a či sú pripravené. A po uvoľnení opatrení a otvorení kostolov aj možností, budeme 
môcť, dúfam, v máji – júni spolu pripraviť slávnosť prvej sv. spovede a prvého prijatia 
Eucharistie. Kedy presne a v akej forme, si povieme až vtedy, keď to bude možné. 
 

S pozdravom, 

Ladislav Cichý, farár – dekan   

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Ako sa rozprávať s deťmi o viere, metodika – odporúčania k Hodinka viery doma 

1. Hodinka viery doma: Hľadáme priateľstvo s Ježišom Kristom 

 


