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KATECHÉZA RODIČOV PRED KRSTOM DIEŤAŤA

Hlavný cieľ: Pripraviť rodičov pokrsteného dieťaťa k zodpovednému
rodičovstvu – byť svedkami viery a kresťanského života
Smerové ciele:
 povzbudiť rodičov k zodpovednosti za dieťa a za jeho výchovu v
kresťanskom duchu (1. stretnutie),
 uviesť rodičov do modlitby za dieťa a s dieťaťom ( 2. stretnutie),
 ukázať rodičom, že sviatosť krstu je darom Božej lásky a podmienkou
udelenia krstu dieťaťu je ich živá viera (3. stretnutie),
 oboznámiť s priebehom krstnej slávnosti a úkonov pri jej slávení zo
strany rodičov, krstných rodičov,
 vysvetliť duchovný zmysel jednotlivých úkonov, gest, modlitieb
krstnej slávnosti (4. stretnutie).
o rodičia novonarodeného dieťaťa
o rodičia, ktorí očakávajú narodenie dieťaťa
o krstní rodičia dieťaťa
Počet účastníkov na jednom stretnutí by nemal prekročiť 20 (10 manželských
párov: 5 - rodičia a 5 - krstní rodičia )

Protagonista
 kňaz
(katechizujúca
 katechéta
osoba)
 animátorský manželský pár
Miesto konania Farský úrad
Farské katechetické stredisko
Dĺžka konania
Počet stretnutí
za rok

60 minút jedno stretnutie (pri štyroch stretnutiach)
90 minút jedno stretnutie ( pri dvoch stretnutiach) 15 minútová prestávka po
prvej téme.
2 (4) stretnutia každé dva mesiace vo väčšej farnosti, dvakrát do roka v menšej
farnosti alebo individuálne, pre tých, ktorí žiadajú o krst svojich detí.
Poznámka: Najvhodnejšie je ukutočniť katechézu pre rodičov a krstných rodičov pred
narodením dieťaťa.

Štruktúra
- priebeh

Obsah

Priebeh stretnutia:
1. Motivácia - oslovenie
2. Božie slovo (čítanie alebo iná forma ohlasovania)
3. Exegéza (výklad), poučenie
4. Spoločná modlitba rodičov a krstných rodičov
5. Požehnanie kňaza (ak vedie katechézu kňaz)
Dva tematické okruhy
I. tematický okruh: Dieťa - dar pre rodičov
Téma 1. stretnutia: Dar pre rodičov
Obsahová línia:
1. Spolupráca rodičov s láskou Stvoriteľa
2. Novonarodené dieťa dáva samo seba rodičom
3. Zodpovednosť za dar – kresťanská výchova
4. Ohlasovanie viery v rodine
5. Dve podmienky ohlasovania viery
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Téma 2. stretnutia: Modlitba za dieťa a s dieťaťom
Obsahová línia:
1. Zmysel modlitby
2. Kedy začať s výchovou k modlitbe
3. Systém modlitby
4. Ťažkosti detskej modlitby
5. Modlitby rodičov

Formy
Metódy

Korelácia
(prepojenie)
na liturgiu
Korelácia
(prepojenie) na
iné druhy
katechézy
Metodické
a
katechetické
príručky,
pomôcky

II. Tematický okruh: Sviatosť krstu
Téma 3. stretnutia: Krst
Obsahová línia:
1. Dar lásky
2. Sviatosť viery
3. Účinky krstu
4. Včlenení do spoločenstva Cirkvi
5. Domáca Cirkev
6. Krstní rodičia
7. Sviatosti uvádzania do kresťanského života
Téma 4. stretnutia: Krstná slávnosť
Obsahová línia: Vysvetlenie obradu krstu v rímskokatolíckom obrade
- privítanie
- bohoslužba slova
- slávnosť krstu (udelenie krstu)
- vysvetľujúce obrady (pomazanie krizmou, biele rúcho, svieca)
- záverečné obrady (modlitba Pána, obetovanie dieťaťa, záverečné
požehnanie)
Vzdelávaco- formačná
Paraliturgická slávnosť, slávnosť Svätého písma, biblický kruh, rodinný kruh
prednáška, panel (panelová diskusia),
- svätá omša za účasti rodičov a krstných rodičov,
- bohoslužba (požehnania) pre budúce matky a otcov pred pôrodom
- slávnosť zmierenia
-

farská liturgická katechéza
rodinná katechéza
katechéza v spoločenstve rodín
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