
OBRAD PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA 

 

Drahé deti, Pán Ježiš nás zhromaždil, aby sme s ním slávili Poslednú večeru, pri 

ktorej ustanovil eucharistickú obetu. V nej sa za nás obetuje a v nej sa nám 

dáva ako Chlieb života. Sme šťastní, že môžeme byť tak blízko pri Pánu 

Ježišovi a že budete mať prvý raz plnú účasť na svätej omši. Pri Baránkovej 

hostine prijmete Chlieb z neba, samého Pána Ježiša. Vo sviatosti zmierenia 

sme sa očistili od hriechov a posilnili sviatostnou milosťou. Pán Ježiš nás zmieril 

so svojím Otcom. Zmierili sme sa aj navzájom s bratmi a sestrami. Naše srdce 

oplýva radosťou. Vyjadrime to aj navonok chválospevom.  

 

Po homílii je obrad Obnovenia krstných sľubov. Kňaz alebo prisluhujúci drží                     
zapálenú veľkonočnú sviecu, od ktorej si zapália svoje sviece deti za pomoci                       
rodičov alebo krstných rodičov. Všetci stoja. Kňaz sa prihovorí rodičom                   
a krstným rodičom takto alebo podobne:  
 

Milí rodičia a krstní rodičia,  

Pred niekoľkými rokmi ste priniesli tieto deti na krst.  

Vtedy sa znovuzrodili z vody a z Ducha Svätého a dostali vzácny dar: účasť 

na Božom živote. Sľúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa v nich Boží 

život stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru v Ježiša Krista a v tejto viere sa udelil 

deťom krst. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na oltárnej obete a prijali 

Oltárnu sviatosť. Je to vzácna a svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační, 

a oslavujeme Pána, lebo je dobrý.  

Potom sa kňaz prihovorí deťom:  

Milé deti,  

pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, v ktorej ste boli 

pokrstení, a stali ste sa Božími deťmi.  
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Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a prijmete sviatostného Spasiteľa, 

nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojím 

srdcom a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov a krstných rodičov  

I pred celou farskou rodinou, a sľúbite, že budete ako deti svetla kráčať vždy 

vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti.  

Pýtam sa vás.  

Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí?  

Deti: Zriekam.  

Kňaz: Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech?  

Deti: Zriekam.  

Kňaz: Zriekate sa zlého ducha,  

Pôvodcu a kniežaťa hriechu?  

Deti: Zriekam.  

Potom kňaz vyžiada trojité vyznanie viery:  

Kňaz: Veríte v Boha Otca všemohúceho.  

Stvoriteľa neba i zeme?  

Deti: Verím.  

Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna  

a nášho Pána, Narodeného z Márie Panny, Umučeného  

a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?  

Deti: Verím.  

Kňaz: Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku  

v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov,  

vo vzkriesenie tela a v život večný?  

Deti: Verím.  

Kňaz: Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom?  

Deti: Chcem.  
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Kňaz: Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí, a slúžiť 

mu verne v katolíckej Cirkvi?  

Deti: Chcem.  

Kňaz: Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej  

Obete a na ostatných liturgických úkonoch a na pobožnostiach?  

Deti: Chcem.  

Kňaz: Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, 

aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný.  

Všetci: Amen.  

Deti si zhasnú sviece za pomoci rodičov. Krédo sa vynecháva, lebo bolo 

v krstných sľuboch.  

 
22. Pred eucharistickou modlitbou kňaz povie:  

Na oltári sú položené dary: chlieb a víno.  

Teraz v eucharistickej modlitbe pozdvihneme si srdce  

K Bohu, budeme vzdávať vďaky, potom budem prosiť  

Nebeského Otca, aby slovami a úkonmi Ježiša Krista Duch  

Svätý premenil chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša,  

a napokon po spoločnej modlitbe Pána zúčastnime sa  

na Baránkovej hostine, na ktorej prijmeme Kristovo telo  

ako Chlieb života.  

 

 

 

3 
 


