Stretnutie rodičov prvoprijimajúcich November 2021

1. Stretnutie minulý mesiac: hovorili sme si viere v Boha takisto sme si prešli prvé
2 prikázania z desatora, takisto sme si rozprávali o modlitbe v rodine... takisto
sme sa dotkli toho čo sa vaše deti učia na hodinách náboženstva.
2. Pokračujeme v 2 kapitole „Ježiš uzdravuje“ – hovorili sme si o 5 uzdraveniach
ktoré Ježiš urobil: uzdravil slepého, hluchonemého, chorého s ochrnutou rukou
a ochrnutého.

Samozrejme postupne preberáme otázky ktoré sú za každou

témou. Čo tak najviac prízvukujeme deťom na hodinách náboženstva zvlášť pri
týchto témach uzdravení že v prvom rade Ježiš chce uzdraviť dušu človeka,
ktorá často krát je ranená hriechom až následne uzdravuje telo... Boh nás chce
mať celistvých... Boh keď koná v našom živote tak je to na 100%.
3. Pokračujeme v Desatore dnes ďalšie 3 prikázania:
3.Spomni, aby si deň sviatočný svätil – v SZ bola sobota posvätným dňom,
kedy Izraeliti sa mali vyhýbať akejkoľvek manuálnej práce... človek je pozvaný
k tomu aby si oddýchol... aby mal čas pre Boha, pre rodinu a pre seba... U nás
je to nedeľa keďze je to deň zmrtvýchvstania Ježiša Krista a zvlásť sme pozvaní
na nedeľnu sv. omšu eucharistiu – prvotní kresťania sa schádzali každu nedeľu
ráno... agapé sviatočným dňom je nedeľa a prikázaný sviatok. Nedeľu a prik.
sviatok svätíme účasťou na sv. omši. Ísť na sv. omšu v nedeľu a v prikázaný
sviatok je povinný každý kresťan katolík (teda ten, kto je pokrstený) od
siedmeho roku života. Sv. omšu môžme vynechať iba z vážneho dôvodu, napr.
choroba, nutné zamestnanie (služba v nemocnici), naliehavá cesta…
1. zjednocuje nás s Kristom.
„Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo

mne a ja v ňom" (Jn 6,

56).
2. zjednocuje nás navzájom medzi sebou.
„Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme
podiel na jednom

chlebe" (1 Kor 10, 16-17).

3. sväté prijímanie nás živí.
„Kto je moje telo a pije moju krv, má večný
posledný deň" (Jn 6,

54).
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V nedeľu a v prik. sviatok sme povinní zdržiavať sa telesných prác. Existujú
výnimky, napr. živelné pohromy (povodeň, horenie domu), kŕmenie domácich
zvierat… .
4. Cti otca svojho i matku svoju – tu ide hlavne o dosiahnutie krásnych
vzťahov v rodine i v celej spoločnosti. Boh nám prikazuje, aby sme svojich
rodičov ctili, milovali a poslúchali preto, lebo oni sú po Bohu našimi najväčšími
dobrodincami. Boh nám cez nich dal život a oni sa o nás starajú. V dňoch
staroby máme povinnosť vrátiť im starostlivú lásku.
Rodičov máme poslúchať, ale poslušnosť končí vtedy, ak nám kážu vykonať
niečo hriešne. Vtedy dieťa nielenže nemá, ale nesmie počúvnuť.
Boh nás vo štvrtom prikázaní zaväzuje úctou a poslušnosťou aj voči cirkevným
a svetským predstaveným (pápež, biskup, kňaz, starosta obce, učiteľ,
prezident…)
Takisto v tomto prikázaní sa úmyselne vyzdvihuje a podčiarkuje význam rodiny
ako takej. A) Prirodzenosť rodiny – manželstvo vzniká na dobrovoľnom
a vedomom súhlase dvoch snúbencov – muža a ženy. Manželstvo a rodina ako
hovorí CIC sú ustanovené pre dobro manželov a na plodenie a výchovu detí.
B) Kresťanská rodina – cirkev ju vníma ako chápe za domácu cirkev – bunka
celého farského spoločenstva.
5. Nezabiješ – znamená škodiť blížnemu alebo sebe na tele a na duši.
Blížnemu na tele škodí ten, kto ho bezprávne poraní, usmrtí a kto mu život
skracuje.
Blížnemu na duši škodí ten, kto ho pohoršuje.
Sebe na tele škodí ten, kto si život skracuje, kto si život odoberie a kto sa bez
potreby vystavuje nebezpečenstvu života (kto riskuje so svojim životom).
Sebe na duši škodí ten, kto pácha hriech.
Hriechy: Úmyselná vražda, samovražda, eutanázia, interrupcia, úmyselné
škodenie si na zdraví, v určitej miere aj šikanovanie a bitka, lebo aj tým sa
škodí blížnemu na tele a na duši. Riskovať život sa smie vtedy, keď niekto
pracuje na rizikovom pracovisku, kvôli všeobecnému dobru.
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Oznamy:
1. Vedomostná časť: škola/rodina
2. Praktická časť/ duch. príprava... sv. omša o 11.30 každú nedeľu... „malý
misionár“ + nálepky
3. Pozvať deti miništrovať, čítať lekcie (aj celé rodinky), zbor.... (anjelici sv.
Mikuláš)
4. Jasličková pobožnosť – 26.12.2021 o 16.00 hod./online...
informácie ešte dáme vedieť.
5. Spoločný email: svprijimaniepresov@gmail.com
heslo: mikulas2021
Termíny sv. prijímaní: Turičná nedeľa je 5.6.2022
Predtým 2 týždňe/ 22.5.2022 a 29.5.2022 čas: 9.00/11.00 hod.

6. 22.5.2022

9.00 ZŠ KÚPEĽNÁ
11.00 ZŠ T. Ševčenka a ostatné školy

29.5.2022

9.00 ZŠ ČSA
11.00 Spojená škola sv. Mikuláša
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