
1SP ’22| 01 Práca rodičov s deťmi. Viera 
Veriť v biblickom myslení znamená aj vidieť.  

Náš pohľad, naše postoje veľa hovoria o tom, aká je naša viera.  

  
Na tomto obrázku máme pohľad na vitráž zvonku,  
jednotlivé kúsky skla pôsobia tmavo bezfarebne. 
 
 
 
 
 
Na tomto obrázku sa pozeráme na okno zvnútra 
a vidíme pestrofarebnú sklenenú mozaiku 
 

 
 

 
Teda aj na kresťanstvo, sviatosti, Cirkev sa môžeme pozerať zvonka, očami sveta. Alebo zvnútra, ako 
Božie deti a objavovať v tých istých skutočnostiach veľkú pestrosť a svetlo. Aby aj táto príprava Vášho 
dieťaťa nám pomohla, hľadieť na všetko v živote čoraz pestrejšie. 
Pozrite si aj: 
https://www.tvlux.sk/archiv/play/3-minutovy-katechizmus-27  
https://www.tvlux.sk/archiv/play/3-minutovy-katechizmus-36  
 
Čo sa má dieťa naučiť: 
1. Čo sú sviatosti? 
Sviatosti sú viditeľné (vnímateľné) znaky1 , cez ktoré v človeku neviditeľne pôsobí Pán Boh. 
1. Koľko sviatostí ustanovil Ježiš?  
Sedem.2  
2. Prečo potrebujeme sviatosti?  
Cez sviatosti Ježiš dodnes pôsobí vo svete a spája nás s Bohom.  
3. Ktoré sviatosti prijmete v nasledujúcom roku?  
Sviatosť Zmierenia a sviatosť Eucharistie.  
4. Ako sa môžeme pripraviť na prijatie sviatosti?  
Tým, že budeme rásť v láske k Pánu Bohu a k blížnym. 
 
 
Modlitba: Je potrebné viesť deti k osobnej modlitbe dôvery, napríklad:  
 
Ježišu, záchranca všetkých: malých aj veľkých.  
Ty pomáhaš ockovi a mamke vo všetkom.  
Dôverujem Ti.  
                                                           
1 Vo sviatosti krstu je viditeľným znakom liatie vody na krstenca a slová: M. ja ťa krstím v mene Otca i Syna 

i Ducha Svätého, Amen; Vo sviatosti zmierenia je vnímateľným znakom vyznanie hriechov, ľútosť a slová kňaza: 

„Ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v Mene Otca i Syna i Ducha Svätého“; Vo sviatosti Eucharistie je 

viditeľným znakom nekvasený chlieb (oblátka) a víno a slová premenenia: „... Toto je moje Telo...“ a „Toto je 

moja Krv“, kedy sa mocou Ducha Svätého mení chlieb na Telo a víno na Krv Ježiša. 

2 Krst, Birmovanie, Eucharistia, Zmierenie, Pomazanie chorých, Kňazstvo, manželstvo 
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