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Osobné údaje vyplň, prosím, čitateľne, 
paličkovým písmom! 

Milý braček, sestrička! 

Katechéza, vzťahujúca sa ku sviatostiam 
a k výchove detí v rodine, vytvára v našej farnosti 
cyklus. Jednotlivé stretnutia na seba nadväzujú a tak 
podávajú ucelený pohľad na celý proces výchovy 
a prípravy na prijatie sviatostí. Je preto dôležité, 
aby si absolvoval postupne celý tento cyklus. 

Samotné stretnutia sú ale iba pomôckou. 
Absolvovanie katechézy a prípravy na prijatie 
sviatostí Ťa ešte neuschopní k tomu, aby si aj naozaj 
mohol so sviatosťami plne spolupracovať a napĺňať 
tak poslanie, ktoré prijatím dieťaťa do svojej rodiny 
slobodne prijímaš. Poskytuje určité vedomosti 
a poznatky, ktoré sú potrebné – je to veľa, ale 
zďaleka nie všetko!. 

Je nesmierne dôležité, aby si vo svojom živote 
vytvoril dostatočný priestor pre Boha a pre Jeho 
pôsobenie v Tvojom živote v moci Svätého Ducha. 
Ak spomenieme iba tie najdôležitejšie prvky:  

 Spoločenstvo (napr. modlitbové stretko) 
 Pravidelná osobná modlitba (ranná modlitebná 
hodinka, resp. večerná…) 
 Pravidelné štúdium Biblie (na biblickom 
stretku, alebo súkromne) 
 Intenzívny sviatostný a liturgický život 
 Podiel na službe vo farnosti (pretože Božia 
milosť sa v nás zveľaďuje veľmi mocne vtedy, keď 
cez nás preteká prostredníctvom služby k iným). 

Vo všetkom tomto Ti tiež radi pomôžeme! 
Želáme Ti plnosť Božieho požehnania a Jeho Lásky 
na ceste, ku ktorej Ťa volá! 

RÍMSKO – KATOLÍCKA CIRKEV, 

Farnosť Turčiansky Peter 
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ZÁKLADNÝ KURZ 

 
Dátum: 

 

Miesto: 
Pečiatka a podpis 

 

Absolvovanie Základného kurzu je 
podmienkou pre účasť na ktoromkoľvek 
z nasledujúcich špecializovaných kurzov! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kurzy si nezabudni vždy doniesť:  

 tento index,  

 pero,  

 poznámkový zošit. 

Tento index si so sebou dones aj vždy, keď 
vybavuješ na fare vysluhovanie sviatostí 

(napr. sobáš, krst dieťaťa, atď.)! 

ŠPECIALIZOVANÉ KURZY 
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Miesto: 
Pečiatka a podpis 
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Pečiatka a podpis 
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