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KATECHÉZA RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

Hlavný cieľ: Pripraviť rodičov na to, aby privádzali svoje dieťa k plnosti
sviatostného života s Ježišom v rodine Božích detí.
Smerové ciele:
 Oboznámiť rodičov s priebehom prípravy detí na prvé prijatie
Eucharistie a ich spolupráci na nej (úlohy, metodika rodinnej
katechézy),
 uviesť rodičov na základe Božích prikázaní a evanjeliového učenia
(hlavné prikázania, blahoslavenstvá) do praktickej morálnej výchovy
detí,
 metodicky usmerniť rodičov pri spytovaní svedomia dieťaťa
 naučiť rodičov duchovnému životu s deťmi v rodine (modlitba,
biblické a náboženské čítanie, sledovanie náboženských
audiovizuálnych programov),
 poskytnúť metodické pokyny pre rodičov v príprave na prvú svätú
spoveď dieťaťa a na slávnosť prvého svätého prijímania,
 dať rodičom návod ako spolu s dieťaťom sa majú zapojiť do
liturgického a sviatostného života vo farskom spoločenstve ( účasť na
sv. omšiach za účasti detí, detí a rodičov, rodín, pravidelné sv.
prijímanie, ktorému predchádza svätá spoveď).
o rodičia prvoprijímajúcich detí
o krstní rodičia prvoprijímajúcich detí





kňaz
katechéta
animátorský rodičovský pár
člen pastoračnej rady

Miesto konania Farské katechetické stredisko
Farský kostol
Dĺžka konania
Počet stretnutí
za rok
Štruktúra
- priebeh

9 mesiacov
8 stretnutí
Štruktúra stretnutia:
1. Úvodná modlitba
2. Božie slovo (čítanie alebo iná forma ohlasovania)
3. Vysvetlenie témy
4. Rozhovor s rodičmi
5. Úloha pre rodičov (metodické pokyny pre rodinnú katechézu s deťmi)
6. Záverečná modlitba za rodiny ( modlitba Jána Pavla II.)
Poznámka: Úvodné stretnutie má svoj vlastný priebeh.

Obsah

Časovo-tematický plán stretnutí:
1. Úloha kresťanských rodičov (priebeh prípravy detí na prvé sv. prijímanie)
– október
2. Desatoro Božích prikázaní - november
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3. Modlíme sa s našimi deťmi – december
4. O kresťanskej výchove – január
5. Sviatosť zmierenia – február
6. Svätá omša – marec
7. Príprava na slávnosť v kostole - apríl (máj)
Deň prvého svätého prijímania
8. Život kresťanskej rodiny – máj (jún)
Formy

Vzdelávaco-formačná

Metódy

Paraliturgická slávnosť, slávnosť Svätého písma, biblický kruh, rodinný kruh,
prednáška, panel (panelová diskusia)

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

- svätá omša za účasti detí a rodičov
- zvláštne liturgické slávenia pre prvoprijímajúce deti
- kajúce pobožnosti
-

farská katechéza pre dospelých
rodinná katechéza (úlohy rodičov)
katechéza v cirkevnom spoločenstve (hnutí) pre rodiny
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