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Poučenie pre rodičov a krstných rodičov 
ktorí sa na sobáš pripravovali  v našej farnosti, 
alebo už jednu prípravu na krst absolvovali. 

v. 1.01 

absolventský 



Sledujte prezentáciu, nie 
prednášajúceho, na ňom nič 
zaujímavé nie je… 

Celý kurz aj ďalšie zdroje 
nájdete na CD-ROM, môžete sa 
teda k tejto téme doma vrátiť a 
ďalej ju doplniť a rozvinúť. 

Keď sa objaví takýto slajd, treba 
bez rozpakov pýtať sa na čokoľvek 
nejasné, komentovať,… – ale 
pokojne aj hocikedy inokedy! 

Svedectvo o absolvovaní 
dostanete do svojho indexu – 
starostlivo ho uschovajte! 

Bezprostredná príprava na 
krst dieťaťa pozostáva z 
dnešného stretnutia. 

DNES v krátkosti:  

• pripomenieme si základné 
princípy a ciele života s 
Bohom a jeho nevyhnutné 
nároky na nás.  

• Potom sa pozrieme, aké 
miesto a funkciu má v tomto 
všetkom krst a aké nároky 
kladie na nás ako rodičov a 
krstných rodičov. 

Táto príprava tému zďaleka 
nevyčerpáva, je potrebné sa 
v nej ďalej prehĺbiť s 
pomocou: 

• vhodnej literatúry; 
• CD-ROM, ktoré dostanete; 
• ale hlavne životom a 
vlastným duchovným rastom 
v Cirkvi (čiže farnosti). 



1. 

Malé 
zopakovanie 
toho, čo už 
vieme… 



„Kto by sa z cudziny 
neponáhľal späť do vlasti? … 
Tam nás očakáva veľký počet 
našich drahých, tam za nami 
túži početný a bohatý zástup 
rodičov, bratov, detí, ktorí sú 
si istí svojou neporušeno-
sťou. … Tam je slávny zbor 
apoštolov, tam je veľký 
počet plesajúcich prorokov, 
tam je nespočítateľný zástup 
mučeníkov, ovenčených 
slávou za víťazstvo v boji a v 
utrpení; triumfujúce panny, 
ktoré si silou zdržanlivosti 
podrobili žiadostivosť mäsa 
a tela; odmenení milosrdní, 
ktorí kŕmili a obdarúvali 
chudobných, čím konali 
skutky spravodlivosti, ktorí 
zachovávali Pánove 
prikázania a prevádzali 
pozemské majetky do 
nebeských pokladníc. Za 
nimi, milovaní bratia, s 
nedočkavou dychtivosťou 
túžme. “   

(sv. Cyprián Kartáginský) 

Skúsenosť kresťanstva… 
(tisícky rokov a milióny ľudí) 
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… je teda prostá a veľmi jednoduchá: 
• Boh žije sám v sebe blažený Trojičný život. 

• Sme stvorení, aby sme žili s Bohom v Trojici blažene a naveky. 
Tomu hovoríme „byť v Nebi“, „byť spasený“. 

• Nikde inde preto nedokážeme byť šťastní ani spokojní. 

• V Kristovi nás Boh pozval k sebe a urobil všetko, aby sme s 
Ním takto žiť mohli – a zaplatil za to krutú cenu. 

• My sa musíme rozhodnúť, či to chceme. Lebo ak nie, nikto 
nás nijako nemôže k tomu proti našej vôli donútiť. 

• Ak chceme, musíme sa naučiť byť 
ako Boh a žiť Božím nebeským 
spôsobom života. Lebo ak nie, 
nedokážeme v Nebi žiť, aj keby sme  
ako chceli. 

• Nebyť v Nebi znamená „ostať zatratený“  
– „v Pekle“ nudy a nespokojnosti a naveky… 



„… ako je pravda v Ježišovi,  
že máte odložiť starého 
človeka s predošlým 
spôsobom života, ktorý sa 
ženie za klamnými 
žiadosťami do skazy,  a 
obnovovať sa duchovne 
premenou zmýšľania, 
obliecť si nového človeka, 
ktorý je stvorený podľa 
Boha v spravodlivosti a 
pravej svätosti.  

(Ef 4,21-24 SSV) 

„Veď vieme, že náš starý 
človek bol s ním  
ukrižovaný, aby bolo 
hriešne telo zničené, aby 
sme už neotročili hriechu.  
Lebo kto zomrel, je 
ospravedlnený od hriechu.  
Ale ak sme zomreli s 
Kristom, veríme, že s ním 
budeme aj žiť.“   

(Rim 6,6-8 SSV) 

Šesť zákonov 
nášho zbožštenia sa v Bohu 
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Boh v Kristovi pre naše zbožštenie urobil a daroval úplne 
všetko, celého seba. 

Teraz je rad na nás, aby sme tento Dar prijali. Na to je s 
pomocou Božej milosti potrebné, aby sme: 

• Naučili sa byť ako Boh a žiť ako Boh… 

• … celým svojim bytím a celým svojim životom. 

• Prijali Ducha Svätého a nechali sa Ním voviesť do jednoty 
Najsvätejšej Trojice… 

• … jediným možným spôsobom, ktorým je Kristova  
 Katolícka Cirkev. 

• Pretože naraz môžeme mať len jednu 
 identitu a žiť len jeden život,… 

• … musíme s odvahou zomrieť starému 
 človekovi v nás, aby sme sa mohli 
 znova narodiť, na obraz Krista.  



pomáhame si  
a podporujeme 

sa v… 

Výsledkom je… 
… Boží život, čiže kresťanstvo 

SEBAAKTUALIZÁCIA: 
SVÄTOSŤ A DOKONALOSŤ  

PO VZORE BOHA 

TRANSCENDENCIA: 
ŽIVOT S BOHOM, V BOHU,  
SKRZE BOHA A PRE BOHA 

VZŤAHY: 
SPOLOČENSTVO A RODINA 
CIRKVI = JEDNOTA BOHA  
A ĽUDÍ V KRISTOVI 

„Nik z nás totiž nežije pre seba a nik pre 
seba neumiera; lebo či žijeme, žijeme 
Pánovi, či umierame, umierame 
Pánovi.“   

(Rim 14,7-8 SSV) 

„Už niet Žida ani Gréka, niet otroka 
ani slobodného, niet muža a ženy, 

lebo vy všetci ste jeden  
v Kristovi Ježišovi.“  

(Gal 3,28 SSV) 

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné 
na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu 
a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží 
človek dokonalý a pripravený na každé 
dobré dielo.“ 

(2 Tim 3,16-17 SSV) 

Boží Život, 

blažený  
sám v sebe 



Alternatívou je už len… 
… jeho opak – PEKLO 

ÚPADOK, 
NESPOKOJNOSŤ: 

pretože nie sme ani svätí, ani 
dokonalí, ani zavŕšení, 

rozhodujeme sa žiť len pre hmotu 
a pre telo a ostatné odmietame 

BEZZMYSELNOSŤ: 
pretože niet ničoho väčšieho 

od nás, pre čo by sme žili a čo 
by nás pozdvihlo vyššie 

SAMOTA, KONFLIKT, 
OPUSTENOSŤ: 
pretože sme plní hnevu, závisti, 
nenávisti, zlosti, obviňovania,… 

„Žiadne zanietenie ani hrdinstvo, žiadna sila 
myšlienky či pocitov nedokáže uchovať život 
jednotlivca za hrobom; všetky ľudské činy za 
celé veky, všetko zanietenie a všetka 
inšpirácia, najžiarivejšia múdrosť ľudského 
génia – to všetko je určené na zánik... “  

(Bertrand Russell, ateista) 

„Keď niekomu ubližujem, tak vedome a zámerne, 
takže ma to vôbec nemrzí. … Medzi satanistami je 

mnoho významných ľudí, ktorí sa stali slávnymi 
len vďaka tomu, že šli tvrdo, nekompromisne, 

egoisticky za svojím cieľom, že nedbali na 
spoločenské a morálne konvencie a tabu.“  

(Jiří Valter, Veľkňaz Cirkvi Satanovej Čiech) 

„…kultúra, pre ktorú ľudia sú produktom slepých, 
mechanických a amorálnych síl. V tejto kultúre 
ľudský život má len kvantitatívnu, ekonomickú 
hodnotu. Jedinci sa vnímajú ako výrobné jednotky 
(alebo spotrebné jednotky).“ 

(Carl Anderson) 

život nudný, 
zúfalý  

a nešťastný 
sám v sebe 

„Hriech ako taký je vlastne  
nudný. Najväčší hriešnici sú  
najnudnejší ľudia na svete, 
lebo sami sú veľmi znudení a ich život sa im 
zdá nesmierne monotónny...” 

(Thomas Merton) 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



2. 

Ako s tým súvisí 
krst Vášho 
dieťaťa? 



„Už od najstarších čias sa 
krst udeľuje deťom, lebo je 
Božou milosťou a Božím 
darom, ktorý nepredpokladá 
ľudské zásluhy; deti sú 
krstené vo viere Cirkvi. Vstup 
do kresťanského života 
otvára prístup k pravej 
slobode.“ 

(KKC 1282) 

„Krst detí zvlášť ukazuje, že 
milosť spásy je úplne 
nezaslúžený dar. Cirkev a 
rodičia by teda pripravili 
dieťa o neoceniteľnú milosť 
stať sa Božím dieťaťom, 
keby mu krátko po 
narodení neudelili krst.“ 

(KKC 1250) 

Naša časť práce 

Aká je naša časť práce  
a zodpovednosti za dieťa, 
ktorému je udelený krst  
hneď po narodení? 



„U všetkých pokrstených, u 
detí i dospelých, má viera 
po krste rásť.“ 

(KKC 1254) 

„Krst detí už svojou 
povahou vyžaduje 
katechumenát po krste.“ 

(KKC 1231) 

„Katechumenát … má za cieľ 
umožniť im, aby ako 
odpoveď na Božiu iniciatívu 
a v spojení s určitým 
cirkevným spoločenstvom 
priviedli k zrelosti svoje 
obrátenie a svoju vieru. Ide 
o formáciu celého 
kresťanského života, ktorou 
„sa učeníci spájajú s Kristom, 
svojím Učiteľom.“ 

(KKC 1248) 

Naša časť práce 
Aj keď v krste Boh Vášmu dieťaťu 
daruje úplne všetko – to, koľko z 
toho a či vôbec niečo z toho 
prijmeme, bude závisieť od toho, 
čo ho tento dar prijať naučíte! 

Je to znova ako v našom príklade s motorkou: 

Ak sa dieťa z nášho príbehu časom nenaučí 
používať motorku, bude mu nanič. Bude síce stále 
jeho – ale nepoužívaná bude úplne nanič, dokonca 
skôr na príťaž! 



„Nemôžeme byť zjednotení 
s Bohom, ak sa slobodne 
nerozhodneme milovať ho. 
Nemôžeme však milovať 
Boha, ak ťažko hrešíme proti 
nemu, proti svojmu 
blížnemu alebo proti sebe 
samým: „Kto nemiluje, 
ostáva v smrti.““ 

(KKC 1033) 

„Učenie Cirkvi potvrdzuje, že 
jestvuje peklo a že je 
večné.“ 

(KKC 1035) 

„Boh nikoho nepredurčuje 
na to, aby šiel do pekla; to 
predpokladá dobrovoľné 
odvrátenie sa od Boha 
(smrteľný hriech) a  
zotrvanie v tom odvrátení až 
do konca.“ 

(KKC 1037) 

Ak teda… 
… vaše dieťa v krste síce 
dostane dar nebeského 
života, 

ale neprivediete ho do 
Cirkvi, aby sa v nej 
naučilo, ako sa nebeský 
život žije a aby v nej 
prijímalo vo sviatostiach 
silu Ducha Svätého, 

bude mu krst úplne 
nanič. 

Ostane zatratené v 
Pekle, raz a navždy. 
Bodka. 



„Bojuj dobrý boj viery a 
zmocni sa večného života; 
veď doň si povolaný.“  

(1 Tim 6,12 SSV) 

„Neviete, že tí, čo bežia na 
štadióne, bežia síce všetci, 
ale iba jeden dosiahne 
víťaznú cenu? Bežte tak, aby 
ste sa jej zmocnili.  A každý, 
kto závodí, zdržuje sa 
všetkého; oni preto, aby 
dosiahli porušiteľný veniec, 
my však neporušiteľný.  Ja 
teda tak bežím, nie ako na 
neisto, tak bojujem, nie 
akoby som bil do vetra. Ale 
krotím svoje telo a 
podrobujem si ho, aby som 
azda, kým iným kážem, sám 
nebol zavrhnutý.“ 

(1 Kor 9,24-27 SSV) 

 

Tréneri dieťaťa 
SVIATOSTI sú teda niečo ako činky a stroje vo 
fitku – a musia sa spojiť s našim tréningom, 
aby fungovali: 

• askéza ako tréning slobody; 
• čnosti ako tréning osobnosti; 
• rozjímanie ako tréning myslenia; 
• komunita ako tréning vzťahov; 
• modlitba ako tréning jednoty s Bohom; 
• atď. 

… a ste to Vy, RODIČIA, ktorí  
budete hlavne v prvých  
c. 15 rokoch života 
Vášho dieťaťa jeho 
TRÉNERMI a súčasne  
aj TRÉNINGOVÝMI  
PARTNERMI v tomto  
výcvikovom programe!  



„§ 1. Aby sa dieťa dovolene 
pokrstilo, je potrebné, aby 
rodičia, aspoň jeden z nich 
alebo kto ich zákonne 
zastupuje, súhlasili;  

§ 2. aby bola opodstatnená 
nádej, že bude 
vychovávané v katolíckom 
náboženstve; ak taká nádej 
úplne chýba, má sa krst 
podľa predpisov 
partikulárneho práva 
odložiť, pričom sa rodičom 
vysvetlí dôvod.“ 

(c. 868 Kódexu kánonického 
práva) 

Záruky a nádej 
„Musia byť poruke záruky, že tento dar 
sa pravou výchovou vo viere a v 
kresťanskom živote bude rozvíjať tak, aby 
sviatosť dosiahla svoj ,,plný zmysel“. Tieto 
záruky dávajú spravidla rodičia alebo 
príbuzní… Cirkev totiž nemôže vyhovieť 
žiadosti takýchto rodičov, ak nedajú 
záruky, že pokrstené dieťa potom 
kresťansky vychovajú, ako to táto sviatosť 
vyžaduje. Okrem toho Cirkev musí mať 
dobre podloženú nádej, že krst prinesie 
ovocie. 

Ak sú dostatočné záruky – ako je 
napríklad voľba krstných otcov a 
krstných matiek, ktorí chcú úprimne vziať 
na seba starosť o deti, alebo pomoc 
veriacich z kresťanskej komunity – kňaz 
sa nemá zdráhať udeliť krst bez 
meškania…  

Naproti tomu ak sú záruky nedostatočné, 
treba krst rozumne oddialiť.“ 

(pápežská Kongregácia pre náuku viery, 
20. 10. 1980) 



„V rodine sa veľmi jasne 
uplatňuje aj krstné 
kňazstvo otca, matky, detí a 
všetkých členov rodiny 
„prijímaním sviatostí, 
modlitbou a vzdávaním 
vďaky, svedectvom svätého 
života, sebazapieraním a 
činorodou láskou“.  

Rodina je tak prvou školou 
kresťanského života a 
„školou plnšej ľudskosti“.  

Tu sa človek učí trpezlivosti 
a radosti z práce, bratskej 
láske, veľkodušnému a 
opätovnému odpúšťaniu a 
najmä uctievaniu Boha 
modlitbou a obetou svojho 
života.“ 

(KKC 1657) 

Úloha rodičov 
osobnostný rozvoj dieťaťa 

„Milosť stavia na prirodzenosti“ – najprv musíme byť 
dospelými a zrelými ľuďmi, potom môžeme, využijúc 
svoje ľudské schopnosti a návyky, s pomocou milosti 
pokračovať smerom k Božiemu synovstvu a svätosti. 

proaktivita 

disciplína 

vytrvalosť 

obetavosť 

pracovitosť 

cieľavedomosť 

výhra-výhra 

empatia 
tímová práca 

vodcovstvo 

dôslednosť 

charakter 

sebadôvera 
Viac na…: 



„Ľudská osoba má účasť na 
svetle a sile Božieho Ducha. 
Svojím rozumom je schopná 
pochopiť poriadok vecí 
stanovený Stvoriteľom. 
Svojou vôľou je sama od 
seba schopná smerovať k 
svojmu pravému dobru. 
Nachádza svoju dokonalosť v 
tom, že hľadá a miluje 
pravdu a dobro.“ 

(KKC 1704) 

„V kresťanskom živote sám 
Duch Svätý uskutočňuje 
svoje dielo tým, že 
podnecuje k činnosti celú 
ľudskú bytosť.“ 

(KKC 1769) 

Úloha rodičov 
osobnostný rozvoj dieťaťa 

Správny model života – je dôležité od začiatku 
vštepovať dieťaťu model života, založený na tom, čo 
prináša šťastie (a čo bude zodpovedať aj Božiemu 
životu) – a naučiť ho zamilovať si ho a vychutnávať si ho 
aj na bežnej prirodzenej rovine: 
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Bezpodmienečná láska  hranice  „Nie“ a vedomie vlády 
nad svojim životom  „neskôr“ a sebadisciplína  logické 
dôsledky a zodpovednosť za svoj osud  práca a zážitok 
úspechu  umenie a otváranie sa kráse  atď. Viac na…: 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



„V rodine sa veľmi jasne 
uplatňuje aj krstné 
kňazstvo otca, matky, detí a 
všetkých členov rodiny 
„prijímaním sviatostí, 
modlitbou a vzdávaním 
vďaky, svedectvom svätého 
života, sebazapieraním a 
činorodou láskou“.  

Rodina je tak prvou školou 
kresťanského života a 
„školou plnšej ľudskosti“.  

Tu sa človek učí trpezlivosti a 
radosti z práce, bratskej 
láske, veľkodušnému a 
opätovnému odpúšťaniu a 
najmä uctievaniu Boha 
modlitbou a obetou svojho 
života.“ 

(KKC 1657) 

Úloha rodičov 
výchova k Božiemu synovstvu 

ZÁKLAD – pevné, stabilné, láskyplné manželstvo 

Výchova detí začína ešte 
pred zásnubami, keď 
starostlivo vyberáme 
svojho budúceho 
manžela / manželku na 
úlohu, ku ktorej nás 
manželstvo „vysviaca“: 
splodenie a výchova detí 
pre život v Bohu! 

OTEC ako 
obraz 

otcovskej 
stránky 

Boha 

MATKA 
ako obraz 
materskej 

stránky 
Boha 

RODINA 
ako najlep-
šie možné 
sprítomne
nie Cirkvi 

Viac na…: 



„Samotná manželská 
ustanovizeň a manželská 
láska sú svojou prirodzenou 
povahou zamerané na 
plodenie a výchovu 
potomstva a tým dosahujú 
akoby svoju korunu. … Preto 
pravé pestovanie manželskej 
lásky a celý z nej 
pochádzajúci spôsob 
rodinného života, bez 
zanedbania ostatných cieľov 
manželstva, smerujú k tomu, 
aby manželia boli ochotní 
odvážne spolupracovať s 
láskou Stvoriteľa a 
Spasiteľa, ktorý ich 
prostredníctvom stále 
rozširuje a obohacuje svoju 
rodinu.“ 

(KKC 1652) 

Úloha rodičov 
výchova k Božiemu synovstvu 

ZÁKLAD – pevné, stabilné, láskyplné manželstvo 

POČATIE – dieťa má byť počaté 
chcené, milované, vytúžené, 
očakávané! 

Ak tak nie je, môže to mať na jeho 
život, zdravie, psychiku veľmi ťažké 
až tragické následky! 

POČATÉ z lásky 

Ak to nie je naplnené, môže to mať za NÁSLEDKY: 
- Samovražedné sklony (zvažovaný a neuskutočnený potrat) 
- Ľahostajnosť, letargia (zmiešaný postoj rodičov k dieťaťu, aj áno, aj nie) 
- Náchylnosť k úrazom, podvedomý pocit viny, snaha zasluhovať si lásku výkonmi, pocit 
hanby za seba (nechcené nemanželské dieťa) 
- Zmätok s vyprofilovaním sexuálnej role, náchylnosť k homosexualite, rebélia (dieťa s 
neželaným pohlavím) 
- Podvýživenosť, spomalený vývoj, chorľavosť (hádky rodičov počas gravidity) 

Viac na…: 



„Kresťanská rodina je 
miesto, kde deti dostávajú 
prvé ohlasovanie viery.“ 

(KKC 1666) 

 

„Rodičia majú začať s 
výchovou detí k viere už v 
ich najútlejšom veku. Táto 
výchova sa uskutočňuje už 
vtedy, keď si členovia rodiny 
pomáhajú rásť vo viere 
svedectvom kresťanského 
života podľa evanjelia. 
Rodinná katechéza 
predchádza, sprevádza a 
obohacuje iné spôsoby 
poučovania vo viere. Je 
poslaním rodičov naučiť 
svoje deti modliť sa a 
pomáhať im odhaliť svoje 
povolanie Božích detí.“ 

(KKC 2226) 

Úloha rodičov 
výchova k Božiemu synovstvu 

ZÁKLAD – pevné, stabilné, láskyplné manželstvo 

POČATÉ z lásky 

EVANJELIZÁCIA – 
predkatechumenát 

Prvých sedem rokov 
života dieťaťa rodičia 
evanjelizujú svoje dieťa 
a postupne mu 
odovzdávajú zvesť o 
Bohu v etapách 
podobných tým, v 
akých sa Boh zjavoval 
ľudstvu v dejinách. 

1. až 3. rok života 

ETAPA BOHA STVORITEĽA 

Zvesť o Bohu, ktorý stvoril svet a 
všetky krásne veci v ňom. 

4. až 7. rok života 

ETAPA BOHA PRIATEĽA 
Boh sa o nás zaujíma, môžeme s 

Ním mať vzťah. Budovanie 
vzťahu s Bohom. 

7. rok života až 1. sv. prijímanie 

ETAPA BOHA SPASITEĽA 
Zvestovanie Krista, Jeho diela i 

Jeho pozvania + pozvanie k 
obráteniu a nasledovaniu 
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Viac na…: 



„K tomu, aby sa najsvätejšia 
Eucharistia mohla podávať 
deťom, vyžaduje sa, aby 
mali dostatočné poznanie a 
primeranú prípravu, a to 
tak, aby vedeli chápať 
Kristovo tajomstvo úmerne 
svojmu rozumu a s vierou a 
nábožne prijať Pánovo telo. 

V čase blízkej prípravy treba 
s deťmi vykonať aspoň raz 
kajúcu pobožnosť, ako je v 
Ordo paenitentiae … V čase 
bližšej prípravy totiž treba 
dbať aj na prípravu srdca.“ 

(Sväté omše za účasti detí, 
úvodné smernice) 

Úloha rodičov 
výchova k Božiemu synovstvu 

ZÁKLAD – pevné, stabilné, láskyplné manželstvo 

POČATÉ z lásky 

EVANJELIZÁCIA – 
predkatechumenát 

1. obrátenie  
Prvé sväté prijímanie 

Dieťa po prvý raz vedome 
vyznáva vieru v Krista, 
rozhoduje sa nasledovať Ho 
a začleniť sa (prihlásiť sa) 
do katolíckej Cirkvi vo 
svojej farnosti, kde býva. 

Viac na…: 



„Aby sa naplnil celý zmysel 
sviatostí, pokrstené deti 
musia byť formované v 
kresťanskej viere. V prípade 
malých detí (mladších ako 7 
rokov) obdobie vyučovania 
nastáva až po krste v 
podobe pokrstového 
katechumenátu.“ 

(Katolícka diecéza 
Richmond, Inštrukcia ku 

krstu detí) 

Úloha rodičov 
výchova k Božiemu synovstvu 

ZÁKLAD – pevné, stabilné, láskyplné manželstvo 

POČATÉ z lásky 

EVANJELIZÁCIA – 
predkatechumenát 

1. obrátenie  
Prvé sväté prijímanie 

Pokrstový 
katechumenát 

Obdobie, trvajúce rádovo roky, 
počas ktorých sa prvotné 
rozhodnutie uveriť a obrátiť sa 
dovádza ku svojej evanjeliovej 
zrelosti. 

Viac na…: 

cesta 
očisťovania 



„V každom prípade ale 
kresťanská iniciácia, ktorá 
sa započala krstom, 
ukončuje sa birmovaním a 
Eucharistiou.“ 

(Katolícka diecéza 
Richmond, Inštrukcia ku 

krstu detí) 

 

 

 

 

 

„Druhé obrátenie je krokom 
do stavu konečného 
obrátenia. … Je to ten 
najdôležitejší krok v živote 
kresťana. Kresťanom som 
vlastne iba vtedy, keď som 
prijal toto obrátenie.“ 

(Hans Buob, teológ) 

Úloha rodičov 
výchova k Božiemu synovstvu 

ZÁKLAD – pevné, stabilné, láskyplné manželstvo 

POČATÉ z lásky 

EVANJELIZÁCIA – 
predkatechumenát 

1. obrátenie  
Prvé sväté prijímanie 

Pokrstový 
katechumenát 

2. obrátenie  
sviatosť birmovania 

Nakoniec, v tzv. 2. obrátení, sa mladý človek rozhoduje k 
úplnej vydanosti Kristovi a k nasledovaniu Krista na ceste 
svätosti a dokonalosti. Stáva sa „kresťanom profesionálom“. 

Viac na…: 



„Skôr ako tréner pošle hráča 
na futbalové ihrisko, položí 
mu ruku na rameno a udelí 
mu posledné pokyny.  

Podobne možno chápať aj 
birmovanie. 

Aj na našom pleci je 
položená ruka. Vstupujeme 
na ihrisko života. Skrze 
Ducha Svätého poznávame, 
čo máme robiť. On nám 
vlieva svoju motiváciu až po 
končeky prstov. Jeho 
poslanie nám znie v ušiach. 
Vnímame jeho pomoc. 
Nechceme sklamať jeho 
dôveru a chceme viesť hru k 
víťazstvu pre neho. Stačí len 
chcieť a počúvať ho.“ 

(Youcat 203) 

Úloha rodičov 
výchova k Božiemu synovstvu 

ZÁKLAD – pevné, stabilné, láskyplné manželstvo 

POČATÉ z lásky 

EVANJELIZÁCIA – 
predkatechumenát 

1. obrátenie  
Prvé sväté prijímanie 

Pokrstový 
katechumenát 

2. obrátenie  
sviatosť birmovania 

V tejto chvíli výchovná úloha 
rodičov končí – aj keď ako 

súrodenci v Cirkvi sprevádzajú 
svoje už dospelé dieťa isto aj 

naďalej! 

Život s Kristom v jeho 
Tele, Cirkvi 

Viac na…: 

cesta 
osvietenia 



„„Kresťanská rodina ako 
"domáca cirkev", 
predstavuje prirodzenú, 
základnú školu výchovy vo 
viere; … Každodenný život 
opravdivo kresťanskej 
rodiny je prvou 
"skúsenosťou o Cirkvi". … 
Čím viac majú manželia a 
kresťanskí rodičia vedomie, 
že ako "domáca cirkev" sa 
podieľajú na živote a 
poslaní univerzálnej Cirkvi, 
tým viac sú deti vedené ku 
"sentire cum Ecclesia" 
(cítenie s Cirkvou) a 
zakusujú krásu oddania 
svojich síl pre službu 
Božiemu Kráľovstvu.““ 

(Ján Pavol II.,  
Christifideles laici 62) 

„Domáca cirkev“ 
… je v tomto zásadná! 

… čiže skutočne kresťanská a katolícka rodina žijúca svoj život tak, ako ho 
žil sám Ježiš, apoštoli, generácie a generácie svätcov, katolíkov všetkých 
stavov… a ako ho Katolícka Cirkev  
jasne definuje aj dnes…: 

(porov. 
Christifideles 

laici 30) 



„„Kresťanská rodina ako 
"domáca cirkev", 
predstavuje prirodzenú, 
základnú školu výchovy vo 
viere; … Každodenný život 
opravdivo kresťanskej 
rodiny je prvou 
"skúsenosťou o Cirkvi". … 
Čím viac majú manželia a 
kresťanskí rodičia vedomie, 
že ako "domáca cirkev" sa 
podieľajú na živote a 
poslaní univerzálnej Cirkvi, 
tým viac sú deti vedené ku 
"sentire cum Ecclesia" 
(cítenie s Cirkvou) a 
zakusujú krásu oddania 
svojich síl pre službu 
Božiemu Kráľovstvu.““ 

(Ján Pavol II.,  
Christifideles laici 62) 

„Domáca cirkev“ 
… je v tomto zásadná! 

… čiže skutočne kresťanská a katolícka rodina žijúca svoj život tak, ako ho 
žil sám Ježiš, apoštoli, generácie a generácie svätcov, katolíkov všetkých 
stavov… a ako ho Katolícka Cirkev  
jasne definuje aj dnes…: 

(porov. 
Christifideles 

laici 30) 
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už vo Vašej „domácej cirkvi“ 
videlo a do istej miery už aj žilo to, čo Cirkev „veľká“, 
je na tento prechod pripravené – bude už len v rámci 
farnosti „vo veľkom“ žiť a konať to,  
čo videlo, žilo a konalo doma,  
vo Vašej „rodinnej cirkvi“! 

Rodina ako 
„hračkárska cirkev“ 

Skutočná Božia  
Rodina Cirkvi 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



„Aby sa krstná milosť mohla 
rozvíjať, je dôležitá pomoc 
rodičov. To je aj úloha 
krstného otca alebo krstnej 
matky, ktorí majú byť 
presvedčenými veriacimi, 
schopnými a ochotnými 
pomáhať novopokrstenému, 
dieťaťu alebo dospelému, na 
jeho ceste kresťanského 
života. Ich úloha je 
skutočnou ekleziálnou   
[= cirkevnou] službou 
(officium). “ 

(KKC 1255) 

„Pre birmovanie… majú 
kandidáti hľadať duchovnú 
pomoc birmovného otca 
alebo birmovnej matky. … 
mala by to byť tá istá osoba 
ako pri krste.“ 

(KKC 1311) 

Krstní rodičia 
… nielen na okrasu! 

CIC, Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol 
pripustený na prijatie úlohy 
krstného rodiča, je potrebné: 

1. aby ho určil sám krstenec alebo 
jeho rodičia, alebo ich zástupca, 
alebo ak nie sú, farár alebo 
vysluhovateľ, a aby bol schopný a 
mal úmysel plniť túto úlohu; 

2. aby zavŕšil šestnásty rok života, 
ak diecézny biskup nestanovil iný 
vek alebo ak sa farár alebo 
vysluhovateľ domnievajú, že z 
oprávneného dôvodu treba 
pripustiť výnimku; 

3. aby bol katolík, ktorý už prijal 
birmovanie a najsvätejšiu 
Eucharistiu, a viedol život 
primeraný viere a úlohe, ktorú má 
prijať; 

4. aby nebol postihnutý nijakým 
kánonickým trestom, zákonne 
uloženým alebo vyhláseným; 

5. aby nebol otcom alebo matkou 
krstenca. 

 

Krstný rodič nie je úloha, 
obmedzená len na slávnosť krstu, 
kedy „nesie dieťa“ na krst. 

Nie je jeho úlohou ani posilňovanie 
príbuzenských zväzkov. 

Nie je tu ani na to, aby sa, ak sa 
rodičom niečo stane, materiálne 
postaral o dieťa (aj keď to iste 
urobí, keby na to prišlo). 

Úlohou krstného rodiča je byť 
skutočne prítomný v živote 
krstenca počas celého jeho 
detstva až po birmovku a byť 
spoločne s rodičmi (alebo, ak 
toho oni schopní nie sú, tak na-
plno len on sám) vychovávate-
ľom a sprievodcom dieťaťa na 
ceste života s Bohom. 



„Celé cirkevné spoločenstvo 
nesie časť zodpovednosti za 
rozvinutie a zachovanie 
milosti prijatej v krste.“ 

(KKC 1255) 

„Farnosť je eucharistické 
spoločenstvo a srdce 
liturgického života 
kresťanských rodín; je 
osobitne vhodným miestom 
na katechézu detí i rodičov.“ 

(KKC 2226) 

„Farnosť uvádza kresťanský 
ľud do riadneho 
liturgického života a 
zhromažďuje ho na 
spomínané slávenie; vyučuje 
spásonosné Kristovo učenie; 
praktizuje Pánovu lásku v 
dobrých a bratských 
skutkoch.“ 

(KKC 2179) 

Farnosť 
podstatne dôležitá rodina Cirkvi 

Kán. 856 - Hoci sa krst môže sláviť v 
ktorýkoľvek deň, predsa sa odporúča, aby 
sa spravidla slávil v nedeľu alebo podľa 
možnosti na Veľkonočnú vigíliu. 

Kán. 857 - § 1. Okrem nevyhnutného 
prípadu vlastným miestom krstu je kostol 
alebo kaplnka. 

§ 2. Má byť pravidlom, že dospelý má byť 
pokrstený vo vlastnom farskom kostole, 
dieťa však vo vlastnom farskom kostole 
rodičov, ak sa z oprávneného dôvodu 
neodporúča niečo iné. 

FARNOSŤ 
Je Božou rodinou, časťou Cirkvi, do 
ktorej je dieťa krstom začlenené. Je 
prirodzené, že spoločenstvo dieťa 
pri krste víta, modlí sa za neho a 
potom ho sprevádza na ceste k 
spoznaniu a prijatiu Krista. 

Aj preto sa krst slávi v kruhu 
spoločenstva farnosti. 



„Farnosť uvádza kresťanský 
ľud do riadneho 
liturgického života a 
zhromažďuje ho na 
spomínané slávenie; vyučuje 
spásonosné Kristovo učenie; 
praktizuje Pánovu lásku v 
dobrých a bratských 
skutkoch.“ 

(KKC 2179) 

 

 

 

„Farnosť sa má a môže stať 
spoločenstvom spoloče-
nstiev … Ako pastoračné 
priority potrebujeme 
zvýrazniť rodiny a rôznorodé 
malé spoločenstvá.“ 

(Pastiersky list KBS, 3. 10. 
2004) 

Farnosť 
podstatne dôležitá rodina Cirkvi 

FARNOSŤ 
Je Božou rodinou, časťou Cirkvi, do 
ktorej je dieťa krstom začlenené. Je 
prirodzené, že spoločenstvo dieťa 
pri krste víta, modlí sa za neho a 
potom ho sprevádza na ceste k 
spoznaniu a prijatiu Krista. 

Aj preto sa krst slávi v kruhu 
spoločenstva farnosti. 

… pre rodičov 
Boží život nie je možné žiť mimo 
Cirkvi, mimo jej spoločenstva, 
liturgie, sviatostí, života a konania. 
Cirkev je ale skonkrétnená práve 
vo farnosti. 

Ak by rodičia sami nežili Boží život 
vo farnosti, ako by ho mohli 
odovzdať dieťaťu a naučiť ho žiť? 

Kľúčovú úlohu hrá „malé 
bázové spoločenstvo“ 
(porov. sv. Ján Pavol II.), cez 
ktoré sme včlenení do 
farnosti, ktorá je 
„spoločenstvom 
spoločenstiev“ a nie masou 
anonymných jednotlivcov. 



„Farnosť uvádza kresťanský 
ľud do riadneho 
liturgického života a 
zhromažďuje ho na 
spomínané slávenie; vyučuje 
spásonosné Kristovo učenie; 
praktizuje Pánovu lásku v 
dobrých a bratských 
skutkoch.“ 

(KKC 2179) 

 

 

 

„Farnosť sa má a môže stať 
spoločenstvom spoloče-
nstiev … Ako pastoračné 
priority potrebujeme 
zvýrazniť rodiny a rôznorodé 
malé spoločenstvá.“ 

(Pastiersky list KBS, 3. 10. 
2004) 

Farnosť 
podstatne dôležitá rodina Cirkvi 

FARNOSŤ 
Je Božou rodinou, časťou Cirkvi, do 
ktorej je dieťa krstom začlenené. Je 
prirodzené, že spoločenstvo dieťa 
pri krste víta, modlí sa za neho a 
potom ho sprevádza na ceste k 
spoznaniu a prijatiu Krista. 

Aj preto sa krst slávi v kruhu 
spoločenstva farnosti. 

… pre rodičov 
Boží život nie je možné žiť mimo 
Cirkvi, mimo jej spoločenstva, 
liturgie, sviatostí, života a konania. 
Cirkev je ale skonkrétnená práve 
vo farnosti. 

Ak by rodičia sami nežili Boží život 
vo farnosti, ako by ho mohli 
odovzdať dieťaťu a naučiť ho žiť? 

… pre dieťa 
Aj dieťa je svojimi rodičmi 
smerované k životu s Bohom na 
tom jedinom mieste a tým jediným 
spôsobom, kde sa to dá – a tým je 
rodina Cirkvi vo farnosti. 

Je dôležité, aby čím skôr farnosť 
spoznalo a nakoniec sa pre život v 
nej pri 1. sv. prijímaní rozhodlo. 

Vstupnou bránou je zase „malé 
bázové spoločenstvo“, kde dieťa 
prvý raz objavuje rodinu Cirkvi 
mimo svojej pokrvnej rodiny, 
spoznáva prvých farníkov, hrá sa 
s ich deťmi, svojimi rovesníkmi, 
počas stretiek… a pomaly 
dozrieva aj na liturgické slávenia 
(svätá omša), život, poslanie a 
činnosť farského spoločenstva. 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



3. 

Takže v praxi… 
alebo pár tipov a 
návodov grátis… 
 



Rodičia ako 
„hračkársky Boh“ 

„Nábožensko-
psychologické výzkumy 
poukazují na to, že 
představa o Bohu vzniká 
již v prvních letech života a 
je ovlivňována 
společensko-kulturním 
prostředím. Dítě ve své 
představě o Bohu 
navazuje na docela 
konkrétní zkušenosti se 
svým prostředím, tzn. s 
primárními osobami, ke 
kterým má vztah. Otec a 
matka mají tak podstatný 
podíl na vzniku raně 
dětské představy o Bohu.“ 

(Karl Frielingsdorf, 
psychológ, teológ) 

Kľúčoví… rodičia 
Prvým bohom dieťaťa 
sú jeho rodičia. Sprvu 
hlavne matka, neskôr 
stále väčšiu dôležitosť 
nadobúda otec. 

Je veľmi dôležité, aby 
obaja boli pre dieťa čo 
najdokonalejšou 
ikonou Boha! Naša práca na výchove nášho 

dieťaťa tak začína dávno pred 
narodením dieťaťa i pred 
uzatvorením manželstva: 

Zistením, že nás Boh volá do 
manželstva sa na ňu začíname 

od tej chvíle dôkladne 
pripravovať – obzvlášť 

duchovne a osobnostne. 



ikona materskej 
stránky Boha 

„Dieťa je geneticky 
naprogramované tak, aby si s 
nejakou osobou vytvorilo silné 
emocionálne puto. Keď je toto 
puto narušené alebo 
nedostatočne pevné, trpí dieťa 
emocionálne, je nesústredené, 
impulzívne, hyperaktívne alebo 
naopak pasívne, nemá dôveru v 
ľudí, je nepriateľské až 
agresívne, má zníženú 
schopnosť predvídať dôsledky 
konania a tlmiť svoje nevhodné 
správanie. Tieto problémy 
pretrvávajú aj v dospelosti. 
Takto postihnuté deti v 
dospelosti trpia často 
depresiami. Ak dieťa príde o 
matku, môže sa narušiť jeho 
imunitný systém. Deti 
umiestnené do detských 
domovoch zomierali o 70% 
častejšie ako deti v rodinách. O 
50% častejšie zomierajú malé 
deti aj vtedy, keď im zomrie 
matka a starostlivosť o ne 
prevezme príbuzná. Čím je 
nedostatok materinskej lásky 
väčší, tým vážnejšie je 
poškodenie mozgu. Nechajú sa 
ľahko rozrušiť, nevedia sa hrať, 
nadviazať kontakt s ostanými 
deťmi, majú problém sústrediť 
sa a zle im funguje pamäť, majú 
zníženú schopnosť empatie.“ 

(Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., krátené) 

Kľúčová… mama 

Rozhodujúci vplyv v prvých 
rokoch života dieťaťa, kedy sa 
buduje jeho pocit hodnoty, 
milovanosti, rozvíja sa jeho 
citová oblasť,… 

STELESNENIE 
BOHA AKO 
MATKY: 

nežného, láskyplného, 
odpúšťajúceho, 
obetujúceho sa… 



ikona otcovskej 
stránky Boha 

„Podle seriózních výzkumu 
(Leving a Dachman, Amneus) 
mají osoby pocházející z rodin 
bez otců vyšší pravděpodobnost: 

20x, že skončí v kriminále; 33x, 
že budou zneužity; 5x, že 
spáchají sebevraždu; 3x, že ji 
spáchají už jako mladiství; 20x, 
že budou mít problémy s 
chováním; 73x, že budou 
zavražděny; 20x, že někoho 
znásilní; 32x, že utečou z domova 
nebo ze školy; 10x, že se dají na 
drogy; 9x, že budou vyhozeni z 
vyšších skol; 9x, že se dostanou 
do polepšovny; 2x, že otěhotní už 
jako mladistvé; 2x, že se budou 
vdávat už jako mladistvé; 3x, že 
porodí bez sňatku; 2-3x, že už 
jako děti budou potřebovat 
psychiatra; 5x, že budou 
chudé…“ 

(Josef Hausmann) 

„Podľa sociológa Dávida 
Blankenhorna, autora knihy 
Amerika bez otcov, je 
neprítomnosť otcov 
najdeštruktívnejším trendom 
našej generácie. Bývalý Clintonov 
viceprezident Al Gore priznal, že 
za väčšinou sociálnych bied v 
USA nájdeme neprítomnosť 
otcov vo výchove.“ 

(porov. National Fatherhood 
Initiative, USA) 

Kľúčový… otec 

STELESNENIE 
BOHA AKO 
OTCA: 

silného, 
cieľavedomého, 
vyvyšujúceho… 

Rozhodujúci vplyv hlavne od 
siedmych rokov života vyššie 
pri dospievaní – iniciačný 
proces vykonáva práve otec 
dieťaťa! 



ikona Trojičnej 
lásky Boha 

„U detí rodičov, ktorí žijú 
oddelene, sami alebo ktoré 
vyrastajú s nevlastnými 
rodičmi je o 50 percent vyššia 
pravdepodobnosť zlyhania v 
škole. Majú nízke 
sebavedomie, ťažkosti nájsť si 
priateľov a tiež problémy so 
správaním. Často po celý 
život bojujú s úzkosťou či 
depresiou.“  

Správa [Centra pre sociálnu 
spravodlivosť, 2013] tiež 
poukázala na účinky rozpadu 
manželstva alebo vzťahu na 
samotných rodičov. „Rozpad 
vzťahu môže znamenať 
obrovský úder pre psychické a 
fyzické zdravie dospelých. 
Budú sa oveľa ťažšie 
presadzovať v práci a 
náročná pre nich bude aj 
snaha byť ideálnym rodičom.“ 

(LifeNews Slovakia) 

Kľúčoví… obaja 

STELESNENIE 
TROJIČNEJ 
LÁSKY BOHA: 

všetko dávajúcej, 
tvoriacej v tomto 
obojstrannom 
darovaní „jedno telo“ 

Pre dieťa je to nielen obraz a 
vzor opravdivej lásky, 

ale aj rozhodujúca skúsenosť 
manželskej lásky,  
z ktorej bude  
čerpať vo  
svojom  
vlastnom  
manželstve! 

Výchova dieťaťa tak pokračuje 
ešte pred jeho narodením 

výberom životného partnera – 
kritériom je práve jeho 

schopnosť byť 
spolupracovníkom tohto 

poslania. 



ikona Božej 
Cirkvi 

„Po cela staletí existoval složitý 
fungující systém rozvětvené 
rodiny, která poskytovala dítěti 
bezpečné zázemí, různé životni 
zkušenosti a rozličnou formu 
peče. Nešlo jen o prarodiče, kteří 
byli velmi důležití, ale i o různé 
neprovdané tetičky či další 
příbuzný pár žijící pod stejnou 
střechou s dětmi stejného či 
jiného věku. Každý dával dětem 
něco ze své osobnosti, zkušenosti 
i lásky. V takovém prostředí 
mohly vyrůstat empatické, 
společensky přizpůsobivé 
osobnosti. Nebyl tu prostor pro 
egoistické na sebe soustředěné 
jedince. U děti nevznikal dnes tak 
častý pocit osaměni, zanedbávaní 
nebo nedostatku pozornosti. Vždy 
byl někdo po ruce. … Je známo, že 
charakterové rysy a vlastnosti, 
které se nepěstuji, se vytracejí a 
mohou se ztratit navždy. To je asi 
největší problém. Děti 
vychovávané v úzké rodině si jen 
těžko vypěstuji skutečnou empatii 
a také přirozené sebevědomí v 
komunikaci s ostatním světem. … 
Jaké je řešeni? Američtí 
psychologové o tom intenzivně 
bádají … Kromě velké rodiny, na 
niž staromilsky vzpomínají, však 
zatím nedokázali nabídnout 
žádné použitelné praktické 
řešeni.“ 

(100 + 1) 

Kľúčová… rodina 

„HRAČKÁRSKA 
CIRKEV“   
– aj keď zase nie 
tak celkom: 

stabilná, plná istoty, 
bezpečia, lásky, 
porozumenia, 
vzťahov,… 

V rodine akoby v „hračkárskej 
Cirkvi“ sa dieťa učí v malom 
prežívať vzťahy, ktoré neskôr 
bude žiť v tej skutočnej Božej 
rodiny Cirkvi. 



„HRAČKÁRSKA 
CIRKEV“   
– aj keď zase nie 
tak celkom: 

stabilná, plná istoty, 
bezpečia, lásky, 
porozumenia, 
vzťahov,… 

ikona Božej 
Cirkvi 

„Po cela staletí existoval složitý 
fungující systém rozvětvené 
rodiny, která poskytovala dítěti 
bezpečné zázemí, různé životni 
zkušenosti a rozličnou formu 
peče. Nešlo jen o prarodiče, kteří 
byli velmi důležití, ale i o různé 
neprovdané tetičky či další 
příbuzný pár žijící pod stejnou 
střechou s dětmi stejného či 
jiného věku. Každý dával dětem 
něco ze své osobnosti, zkušenosti 
i lásky. V takovém prostředí 
mohly vyrůstat empatické, 
společensky přizpůsobivé 
osobnosti. Nebyl tu prostor pro 
egoistické na sebe soustředěné 
jedince. U děti nevznikal dnes tak 
častý pocit osaměni, zanedbávaní 
nebo nedostatku pozornosti. Vždy 
byl někdo po ruce. … Je známo, že 
charakterové rysy a vlastnosti, 
které se nepěstuji, se vytracejí a 
mohou se ztratit navždy. To je asi 
největší problém. Děti 
vychovávané v úzké rodině si jen 
těžko vypěstuji skutečnou empatii 
a také přirozené sebevědomí v 
komunikaci s ostatním světem. … 
Jaké je řešeni? Američtí 
psychologové o tom intenzivně 
bádají … Kromě velké rodiny, na 
niž staromilsky vzpomínají, však 
zatím nedokázali nabídnout 
žádné použitelné praktické 
řešeni.“ 

(100 + 1) 

Kľúčová… rodina 

V rodine akoby v „hračkárskej 
Cirkvi“ sa dieťa učí v malom 
prežívať vzťahy, ktoré neskôr 
bude žiť v tej skutočnej Božej 
rodiny Cirkvi. 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



– vzťahy a život v rámci spoločenstva rodiny našej farnosti? 
– rešpektovanie pastierov Cirkvi (pápež, biskupi, farár,…)? 

„Do spoločenstva Cirkvi sú 
naplno včlenení tí, čo majú 
Kristovho Ducha, a prijímajú 
celé jej zriadenie   

a všetky v nej ustanovené 
prostriedky spásy,  

a sú v jej viditeľnom 
organizme spojení s Kristom  
– ktorý ju spravuje 
prostredníctvom rímskeho 
pápeža a biskupov  –, a to 
zväzkami  

vyznania viery,  

sviatostí  

a cirkevného vedenia a 
spoločenstva.“ 

(KKC 837) 

 

Ako na tom ste? 

Je potrebné v tomto smere na Vašej 
strane, milí rodičia, niečo doladiť? 

Môže Vám byť farnosť v niečom z toho 
nápomocná? 

– pravidelná modlitba, skriptúra, lektúra, askéza, liturgia,…? 

– rast vo viere, v poznaní Krista, Cirkvi,…? 

– pokrstený a obirmovaný; pravidelná účasť na eucharistii 
(sv. omša a sv. prijímanie aspoň v nedele a prikázané 

sviatky) a na svätej spovedi (spravidla raz do mesiaca)? 



Ak to nie je naplnené, 
môže to mať za NÁSLEDKY: 

 
- Samovražedné sklony 
(zvažovaný a 
neuskutočnený potrat) 
- Ľahostajnosť, letargia 
(zmiešaný postoj rodičov k 
dieťaťu, aj áno, aj nie) 
- Náchylnosť k úrazom, 
podvedomý pocit viny, 
snaha zasluhovať si lásku 
výkonmi, pocit hanby za 
seba (nechcené 
nemanželské dieťa) 
- Zmätok s vyprofilovaním 
sexuálnej role, náchylnosť 
k homosexualite, rebélia 
(dieťa s neželaným 
pohlavím) 
- Podvýživenosť, 
spomalený vývoj, 
chorľavosť (hádky rodičov 
počas gravidity) 
 
atď. 

Prv, než sa narodí 

Dieťa má byť počaté 
ako chcené, milované, 
vytúžené, očakávané! 
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V MINULOSTI deti trávili 
takmer všetok čas s rodičmi, 
ktorým zase s výchovou 
pomáhali skúsenosťami ako 
aj „ľudovou múdrosťou“ 
starí rodičia, klan, 
komunita,... 

DNES žijeme v prostredí, 
kde sa vytráca spoločne 
trávený čas detí s rodičmi 
(rodičia v zamestnaní, deti v 
škôlke, či v škole, doma niet 
času), klany zanikli, starí 
rodičia sú nedostupní a 
často „odložení“ v 
starobincoch ako 
beznádejne zastaralí a 
nepotrební. Staré metódy 
výchovy, založené na 
spoločnom živote, sú už pre 
väčšinu ľudí nedostupné... 

Nehovoriac o tom, že sa aj 
samo umenie vychovávať 
pomaly vytráca a zabúda – 
a väčšina dnešných rodičov 
už vlastne normálnu a 
zdravú výchovu ani nikdy 
sama nezažila, nieto aby ju 
ešte dokázala odovzdávať 
ďalej... 

Prv, než sa narodí 

– najneskorší čas na intenzívne 
vzdelávanie sa v umení 
vychovávať dieťa! 
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… pretože modlitba má 
silu sama osebe; 

 … pretože spoločná 
modlitba prehlbuje aj 
Vaše spoločenstvo a 
lásku, ako aj vytúžené 
očakávanie dieťaťa; 

 … pretože Vašu hlasnú 
modlitbu už počuje aj 
Vaše ešte nenarodené 
dieťa! 

Prv, než sa narodí 
Ešte pred narodením dieťaťa sa za svoje 
dieťa modlite! Nahlas a spoločne! 

Robíte to už? 
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… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



„Vědomí vlastní ceny je základním 
kamenem sebekázně proto, že ten, kdo 
je má, se o sebe po všech stránkách 
stará tak, jak je potřeba. Sebekázeň 
plyne ze sebeúcty.  

 Děti, které mají to štěstí, že poznaly 
po celé dětství trvalou rodičovskou 
lásku a péči, vstupují do období 
dospělosti nejen s hlubokým vnitřním 
pocitem vlastní ceny, ale také s 
hlubokým vnitřním pocitem jistoty. S 
tímto vnitřním pocitem trvalé 
bezpečnosti světa může dítě klidně 
odkládat uspokojení svých potřeb; 
dodává mu totiž jistotu vědomí, že 
příležitost k uspokojení, stejně jako 
domov a rodiče, mu neuteče. 

Mnohé děti bohužel takové štěstí 
nemají. Není málo těch, které jejich 
rodiče v průběhu dětství skutečně 
opustí - zemřou, odejdou, úplně je 
zanedbávají anebo, se o ně prostě málo 
starají. Proto děti, které byly buď 
psychologicky, nebo fakticky opuštěny, 
vstupují do dospělosti bez hlubší jistoty, 
že by jim svět poskytoval bezpečí a 
ochranu. Naopak, vnímají svět jako 
nebezpečný a děsivý a nejsou ochotny 
vyměnit žádné okamžité uspokojení či 
okamžitou jistotu za příslib většího 
uspokojení a jistoty v budoucnu, 
protože jim budoucnost připadá vždy 
velmi nejistá.“ 

(M. Scott Peck, psychológ) 

 

Od narodenia 
Možno najdôležitejšia vec v živote každého človeka 
je jeho  

VEDOMIE HODNOTY 
a z neho plynúca sebaúcta. 

Práve od nich sa veľmi podstatne 
odvíjajú ďalšie osudy života každého 

človeka, vrátane života s Bohom. 
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Od narodenia 
Kľúčom k nemu je 

BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA 
rodičov: 
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Bezpodmienečná láska: 

Podmienečná láska: 

Žiadna láska: 

„Milujem Ťa kvôli Tebe samému – 
bez ohľadu na to, čo robíš, aký si, 
ako sa správaš…!!!“ 

„Buď dobrý a budeme Ťa mať 
radi!“, resp.: „Si zlý, nemám Ťa 
rád!“ 

„Nemám Ťa rád! Ty si na vine… Ty si 
nám pokazil život… Ty si…“ atď. 

Mám hodnotu sám 
v sebe! Dosiahnem 
veľké veci! 

Nemám žiadnu hodnotu 
sám v sebe, musím si ju 
kúpiť! 

Som bezcenný. Nikdy nič 
nedosiahnem, nikdy nič 
zo mňa nebude… 
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Od narodenia 
Kľúčom k nemu je 

BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA 
rodičov: 

„Nic nedokáže víc rozpínat lidskou duši, podporovat osobní 
růst a přivádět člověka k plnému prožívání života než 
bezpodmínečná láska. Dlouho jsme žili v omylu, že 
napomínání, kritika a tresty podněcují růst osobnosti. ... 
Teprve nedávno dosáhly výzkumy o lidském chování 
poznání, že láska bez podmínek je jedinou půdou, v níž 
může člověk růst a rozvíjet se.“ 

(John Powell SJ, psychológ a teológ) 

Bezpodmienečná láska: 

„Milujem Ťa kvôli Tebe samému – 
bez ohľadu na to, čo robíš, aký si, 
ako sa správaš…!!!“ 

Mám hodnotu sám 
v sebe! Dosiahnem 
veľké veci! 

Viac na…: 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



„Boj o životy našich detí sa 
odohráva na kolenách. Nemodliť 
sa je - ako sedieť a z diaľky sa 
dívať, ako na naše deti dopadajú 
strely zo všetkých strán. … Hneď 
ako sa pustíte do dobrodružstva s 
modlitbou za svoje deti, objavíte 
v nej trvalý zvyk srdca. Schopnosť 
pozitívne pôsobiť na deti 
prostredníctvom modlitby nám 
umožní zostať s nimi v úzkom 
kontakte a byť aktívne zapojení 
do ich života aj potom, keď 
opustia domov. Táto skutočnosť v 
nás vyvolá radosť z rodičovstva.“ 

(Stormie Omartian) 

 

 

• Najlepšie večer, pred 
spaním,… 

• … uložiť dieťa do 
postieľky… 

• … a spoločne ho NAHLAS 
požehnať a vhodnými 
slovami sa za neho modliť 
k Bohu. 

Od narodenia 
Modlitba nad dieťaťom 
Teraz je čas začať sa modliť NAD DIEŤAŤOM.  

Pre dieťa je to pokračujúca lekcia úvodu do 
modlitby, ktorú od Vás počúva… 
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„Boj o životy našich detí sa 
odohráva na kolenách. Nemodliť 
sa je - ako sedieť a z diaľky sa 
dívať, ako na naše deti dopadajú 
strely zo všetkých strán. … Hneď 
ako sa pustíte do dobrodružstva s 
modlitbou za svoje deti, objavíte 
v nej trvalý zvyk srdca. Schopnosť 
pozitívne pôsobiť na deti 
prostredníctvom modlitby nám 
umožní zostať s nimi v úzkom 
kontakte a byť aktívne zapojení 
do ich života aj potom, keď 
opustia domov. Táto skutočnosť v 
nás vyvolá radosť z rodičovstva.“ 

(Stormie Omartian) 

 

 

• Najlepšie večer, pred 
spaním,… 

• … uložiť dieťa do 
postieľky… 

• … a spoločne ho NAHLAS 
požehnať a vhodnými 
slovami sa za neho modliť 
k Bohu. 

Od narodenia 
Modlitba nad dieťaťom 
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„... Prosím ťa, Pane, nech do tejto 
izby nevstúpi nič, čo by nebolo od 
teba... Vezmi túto izbu pod svoju 
plnú ochranu, aby sa sem zlo 
nevedelo nijako dostať. Naplň toto 
miesto svojou láskou, pokojom a 
radosťou...“ 

„… Pomôž im, aby sa vzájomne mali 
radi, vážili si jeden druhého, 
oceňovali sa a rešpektovali, aby sa 
súrodenecké puto nenarušilo. V 
súlade s tvojím Slovom prosím, aby 
sa v úctivosti navzájom predbiehali 
(Rim 12,10) a tak riešili prípadné 
nedorozumenia... Daruj im 
odpúšťajúce a zmierlivé srdce...“ 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



10. až 18. mesiac 
Premocné slovko „NIE!“ 

V tomto veku začína dieťa objavovať 
význam a obrovské možnosti slova  

„NIE“. 
 

Tento objav predstavuje ďalší 
zásadný zlom v osobnostnom raste a 
formovaní dieťaťa smerom k zrelej 
osobnosti. 

A PREČO JE TO TAK 
DÔLEŽITÉ? 
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„Tak jako vlastníci domu 
ohraničují svůj pozemek, je 
třeba, abychom  

i my pro svůj život stanovili 
mentální, fyzické, emocionální 
a duchovní hranice, které nám 
pomohou rozlišit, co je naší 
zodpovědností a co ne. 
Neschopnost vytyčit v 
odpovídajících chvílích u 
odpovídajících lidí odpovídající 
hranice může být velice 
ničivá.“ 

(Dr. Henry Cloud  
& Dr. John Townsend) 

10. až 18. mesiac 
Premocné slovko „NIE!“ 

Hranice sú podmienkou zdravej osobnosti človeka. Sú 
výsledkom rovnováhy medzi: 

• sebaúctou a vedomým vlastne hodnoty 

• a úctou k druhým a rešpektovaním ich vlastnej 
hodnoty a dôstojnosti. 
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Viac na…: 



AKO FUNGUJÚ 
HRANICE? 

 

10. až 18. mesiac 
Premocné slovko „NIE!“ 

OSOBNOSŤ 
 
Odkiaľ – pokiaľ 
som to JA  
 
a odkiaľ už 
začína 
osobnosť 
iného človeka, 
slobodná, 
nezávislá a 
teda 
nepodriadená 
mne? 
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Viac na…: 



AKO FUNGUJÚ 
HRANICE? 

 

10. až 18. mesiac 
Premocné slovko „NIE!“ 

OSOBNOSŤ 

ZODPOVEDNOSŤ: 
 
Pochopenie toho, 
čo je v mojej moci 
a preto za to aj 
zodpovedám  
 
– a čo už nie je v 
mojej moci a 
preto za to ani 
nemôžem niesť 
zodpovednosť. 
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Viac na…: 



AKO FUNGUJÚ 
HRANICE? 

 

10. až 18. mesiac 
Premocné slovko „NIE!“ 

OSOBNOSŤ 

ZODPOVEDNOSŤ 

MORÁLKA 
 
Rozlišovať medzi 
dobrým a zlým.  
 
Otvoriť hranice 
dobrému 
(veciam, 
vzťahom,...); 
 
a zatvoriť hranice 
pred zlým a 
odmietnuť ho. 

+ 

+ 
+ 

- 

- 
- 

- 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

o
so

b
n

o
sť 

Viac na…: 



Moje hranice… 

 
10. až 18. mesiac 
Premocné slovko „NIE!“ Jasne si 

uvedomujem, 
odkiaľ pokiaľ som 
to JA. 

V tomto priestore 
prijímam úplnú 
ZODPOVEDNOSŤ 
za to, aby som 
hovorila jasné 
ÁNO tomu, čo je 
dobré a správne; a 
súčasne povedala 
jasné NIE tomu, čo 
je zlé. 

Túto SLOBODU mi 
nikto nemôže 
nijako vziať – ale 
ani nikto nemôže 
niesť túto moju 
zodpovednosť! 

A práve slovo „NIE“ a 
pochopenie jeho 

významu je prvým 
krokom k prijatiu moci 
kontrolovať svoj život, 

následne k uvedomeniu 
si a prijatiu 

zodpovednosti za svoj 
život – a súčasne prvou 

skúsenosťou s 
opravdivou slobodou, 
ktorá je podmienkou 

zodpovednosti (a 
zodpovednosť zase 

druhou stranou slobody)! 
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Moje hranice, 
aj tie cudzie! 

 

10. až 18. mesiac 
Premocné slovko „NIE!“ Súčasne to isté 

rešpektujem aj u 
iných ľudí: 
nesnažím sa ich 
ovládať a 
manipulovať, ale 
ani sa nesnažím 
niesť 
zodpovednosť za 
to, za čo nesú 
zodpovednosť oni 
a čo je teda mimo 
mojej moci a 
mimo mojej 
kontroly. 

Rešpektujem preto „NIE“ 
iných ľudí a považujem to 
za niečo úplne 
normálne, nič zlé, nič, čo 
by ma zraňovalo a pod. 
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Viac na…: 



„Opoziční vzdor, krádeže, 
záškoláctví, každá závislost – 
tyto poruchy vznikají z 99 % 
nesprávnou výchovou rodičů...  

[Dítě by mělo od raného věku 
prožívat laskavou dominanci:] 
„Já těmám rád, dávám ti 
najevo svou lásku, ale jsou 
určité mantinely, které 
nepřestoupíš. Pokud je 
překročíš, poneseš přirozené 
následky. ... Po revoluci se 
povolily hranice. Máme pocit, 
že když dětem všechno 
povolíme, bude vyrůstat 
demokraticky. Je tragédie, 
když se pětileté dítě v poradně 
lomcuje ode zdi ke zdi...“ 

Bezhraniční dítě prožívá 
nejistotu. A dva nejhorší 
pocity, které člověk může 
prožívat, je nejistota a taky 
bezmoc. A děti s volnou 
výchovou bezmoc cítí.“ 

(Zdeněk Martínek, etopéd) 

 

 

10. až 18. mesiac 
Premocné slovko „NIE!“ 

Pokiaľ nezvládneme 
vytvorenie zdravých 
hraníc pri výchove 
dieťaťa (a my sami 
takisto zdravé hranice 
nemáme vytvorené), 

výsledkom sú 
zásadné problémy, 
dané dieťaťu do 
vienka na celý život! 
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„Opoziční vzdor, krádeže, 
záškoláctví, každá závislost – 
tyto poruchy vznikají z 99 % 
nesprávnou výchovou rodičů...  

[Dítě by mělo od raného věku 
prožívat laskavou dominanci:] 
„Já těmám rád, dávám ti 
najevo svou lásku, ale jsou 
určité mantinely, které 
nepřestoupíš. Pokud je 
překročíš, poneseš přirozené 
následky. ... Po revoluci se 
povolily hranice. Máme pocit, 
že když dětem všechno 
povolíme, bude vyrůstat 
demokraticky. Je tragédie, 
když se pětileté dítě v poradně 
lomcuje ode zdi ke zdi...“ 

Bezhraniční dítě prožívá 
nejistotu. A dva nejhorší 
pocity, které člověk může 
prožívat, je nejistota a taky 
bezmoc. A děti s volnou 
výchovou bezmoc cítí.“ 

(Zdeněk Martínek, etopéd) 

 

 

10. až 18. mesiac 
Premocné slovko „NIE!“ 
VAŠA ÚLOHA: 
• Rešpektujte, kde sa len dá, 
„NIE!“ DIEŤAŤA.  

• Radujte sa z „Nie!“ nášho 
dieťaťa - je to znak jeho 
osobnostného vývoja! 

 

Pritom je potrebné, aby: 

• dieťa naďalej vnímalo, že 
aj napriek svojmu „NIE“ 
(svojmu, či iného človeka) je 
stále rovnako milované a 
„nie“ je úplne normálna 
vec, nie je to zločin, ani 
znak odmietnutia dieťaťa! 

VAŠA ÚLOHA: 
• Učte dieťa rešpektovať aj 
NIE ĽUDÍ a sveta okolo 
neho.  

• Dajte vždy jasne najavo, 
že „NIE“ – Vaše, či iných 
ľudí – neznamená stratu 
vzťahu a láska i vzťah stále 
trvajú a nič sa na nich 
nezmenilo. 

• Neuhaste pričastým a 
prílišným „NIE“ jeho 
záujem o svet okolo a jeho 
objavovanie 
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… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



Nedostatok citlivosti a lásky matky počas prvých troch rokov sa 
dokázateľne negatívne odráža v zhoršených akademických a sociálnych 
výsledkoch detí a tento následok u nich pretrváva aj v dospelosti, bez 
ohľadu na to, či rodiny dieťaťa je chudobná, alebo bohatá. 

„To, že budete mít děti, je 
nepochybně nejzávažnější 
rozhodnutí, které kdy v 
životě uděláte.  

Rozhodnutí o tom, kdo 
vaše děti bude 
vychovávat, je druhé 
nejzávažnější. Slovo 
„vychovávat" je tu na 
místě, protože je známo, že  

prvních pět let je období 
největšího intelektuálního 
a emocionálního rozvoje.“ 

(Steve Biddulph, 
psychológ) 

10. až 18. mesiac 
Detské jasle… áno či nie? 

Aj v tom najlepšom zariadení 
dostanete síce špičkovú 
starostlivosť,... 

... ale nikdy nie materskú lásku 
a opravdivý vzťah medzi 
matkou a dieťaťom! 
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„Věřím tomu, že děti se 
dokážou přizpůsobit 
náročným podmínkám, 
jestliže pochopí, proč je to 
nutné. Dokážou také 
intuitivně vytušit pravdu.  

Jestliže děti vědí, že byste 
raději byli s nimi, ale že si 
to nemůžete dovolit, má 
to na jejich sebevědomí 
mnohem menší vliv, než 
když cítí, že o ně 
jednoduše nemáte zájem - 
že byste raději byli někde 
jinde.“ 

(Steve Biddulph, 
psychológ) 

10. až 18. mesiac 
Detské jasle… áno či nie? 

Kedy a koľko je ešte znesiteľné… 

• 1. rok života dieťaťa – žiadne jasle!  

• 2. rok života dieťaťa – maximálne raz týždenne 
na nie viac, ako 5 hodín 

• 3. rok života dieťaťa – maximálne dva krát 
týždenne na kratšiu dobu 

• 4. rok života dieťaťa – maximálne tri krát 
týždenne na kratšiu, alebo stredne dlhú dobu 

• 5. rok života dieťaťa – maximálne štyri krát 
týždenne na kratšiu, alebo stredne dlhú dobu 

(porov. Steve Biddulph, psychológ) 
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… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



„Všem sužovaným rodičům 
dáváme za pravdu, že období 
dětského vzdoru je pro rodinu 
velmi obtížné. Dítě mezi 
druhým a třetím rokem chce 
vždy a všechno úplně jinak než 
jeho rodiče.  

Když v tomto věku označíme 
vzdorovité reakce našeho 
dítěte za něco špatného a 
tudíž nežádoucího, čemu by se 
mělo co nejrychleji odnaučit, 
velmi tím uškodíme rozvoji 
jeho svědomí a zbavíme dítě 
možnosti rozvinout své 
vlastnila a svoji vlastní vůli. 
Naučíme je tak, aby pouze 
slepě přijímalo rozkazy. Navíc 
zavádíme dítě na nesprávnou 
stopu při vytváření představy 
hříchu.“ 

(Marielene Leistová, 
psychologička) 

Do troch rokov 
Obdobie vzdoru 

… alebo pokračovanie tréningu „NIE!“ 

• Snažte sa rešpektovať „nie“ 
dieťaťa v každej vhodnej situácii! 

• Zároveň si ale zachovajte aj 
svoje vlastné pevné „nie“ – vo 
vhodnej situácii:  

• Ak sa vaše dieťa práve baví 
a je plné radosti, je to super. 
Tešte sa z toho. 

• Ak ale vidíte, že dieťa práve 
skúša, kam až môže ísť, je 
potrebné, aby ste mu ukázali 
jasnú hranicu. Dieťa práve po 
nej v tomto okamihu pátra! 

„Je sice pravda, že 
existují pravidla, která 
by měl náš synátor 
dodržovat tam, kde by 
mohla být jeho 
neposlušnost životu 
nebezpečná. Avšak 
nasekat mu na 
veřejnosti, zavírat ho 
doma a celé hodiny se 
na něj zlobit, to není 
odpovídající trest za 
jeho odbojnost, tak 
dobře pochopitelnou! 
Tvrdé a nepřiměřené 
tresty ničí jemnost, 
jakou opravdové 
svědomí vyžaduje.“ 

(Marielene Leistová, 
psychologička) 
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„Keď dieťa spadne alebo si 
udrie hlavu o stôl, bolí ho to. 
Pri spomienke na to má sklon 
byť opatrnejšie a pri 
opakovaní takýchto zážitkov 
nakoniec vhodne riadi svoje 
pohyby... Dojem, vytvorený 
jednou alebo dvoma 
udalosťami tohto druhu je taký 
hlboký, že žiadne prehováranie 
ho neskôr nedonúti porušiť 
tieto pravidlá.“ 

(Herbert Spencer) 

„Zní to možná krutě, ale dítěti 
vážně neublíží, když se tak 
trochu spálí o topení nebo si 
přivře prsty do zásuvky. 
Doporučuje to například 
psycholožka Pavla Koucká, 
která právě na toto téma 
napsala knihu Zdravý rozum ve 
výchově. Jak jinak má dítě 
poznat, že něco pálí nebo že si 
může svou nešikovností 
ublížit?“ 

(prozeny.blesk.cz) 

Do troch rokov 
Tréning zodpovednosti 

HRANICE a PORIADOK vytvárajú pre 
dieťa jasný a zrozumiteľný svet. 

Slová „ÁNO“ a „NIE“ dávajú dieťaťu 
slobodu a moc konať, či nekonať v 
rámci daných hraníc a jasných hodnôt 
dobra a zla. 

To otvára priestor pre 

ZODPOVEDNOSŤ – 
SCHOPNOSŤ UVEDOMOVAŤ 

SI, PRIJÍMAŤ a NIESŤ 
NÁSLEDKY SVOJICH 

ROZHODNUTÍ  

a učiť sa tak zodpovednej, zrelej 
slobode. 
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„Zvláštnosťou týchto trestov 
je, keď ich už musíme tak 
nazývať, že sú to jednoducho 
nevyhnutné dôsledky skutkov, 
ktoré im predchádzali. Nie sú 
nič viac, ako nevyhnutné 
reakcie spôsobené činnosťou 
detí. Detí, ktoré si rozhádzali 
veci a odmietli alebo zabudli 
ich upratať, spôsobili tým 
problémy niekomu inému. Pri 
nasledujúcej príležitosti by sa 
malo dieťaťu zabrániť robiť 
takéto problémy. Keď dieťa 
požiada o hračky, mala by mu 
mama odpovedať: 'Naposledy 
si nechal svoje hračky na zemi 
a Jane ich musela pozbierať. Je 
príliš zaneprázdnená 
každodenným upratovaním po 
tebe a ja to nemôžem robiť, 
takže ak si ich nebudeš po 
sebe odkladať, nemôžem ti ich 
dať.“ 

(Herbert Spencer) 

Do troch rokov 
Nástroj: logické dôsledky 

Dieťa vykoná niečo zlé. 

Upozornenie, vysvetlenie, ponuka alternatívy 

1. porušenie... 

Napomenutie + poukázanie na  
(veku primeraný) logický dôsledok 

2. porušenie 

Logický dôsledok + návod nápravy + obnovenie spojenia 

Dieťa splní podmienku nápravy 

Zrušenie logického dôsledku (+ možná oslava úspechu) 

Je to forma dialógu  
medzi rodičmi  

a dieťaťom. 
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Viac na…: 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



„Děti, které mají to štěstí, … 
vstupují do období dospělosti 
nejen s hlubokým vnitřním 
pocitem vlastní ceny, ale také s 
hlubokým vnitřním pocitem 
jistoty. S tímto vnitřním 
pocitem trvalé bezpečnosti 
světa může dítě klidně 
odkládat uspokojení svých 
potřeb; dodává mu totiž 
jistotu vědomí, že příležitost k 
uspokojení, stejně jako domov 
a rodiče, mu neuteče.“ 

„Odklad uspokojenia je teda 
spôsob rozvrhnutia strastí 
a slastí života tak, aby sme 
zväčšili slasť tým, že sa najprv 
vyrovnáme s bolesťou 
a máme ju teda skôr za sebou. 
Bez tejto schopnosti nie je 
možné rozumne žiť. … Ak chce 
človek žiť múdro, mať v živote 
poriadok a byť úspešný, musí 
denne odkladať uspokojenie 
a myslieť na budúcnosť.“ 

(M. Scott Peck, psychológ) 

Do troch rokov 
Zázračné slovo „Neskôr!“ 
Disciplína v živote, 

žitá podľa zásady 
„Najprv práca, potom 
zábava!“ 

je základom úspešného 
a kvalitného ľudského 
života. 

A, buďme úprimní, leží 
aj v samej podstate 
kresťanstva: „Veď naše 

terajšie ľahké súženie prinesie 
nám nesmierne veľkú váhu 
večnej slávy“ (2 Kor 4,17 SSV). 
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V KRESŤANSTVE sa potom 
tento postoj ľahšie 
prenesie do VIERY a 
NÁDEJE a ochoty 
zapracovať na tom 
najcennejšom – večnom 
živote v Nebi. 

Do troch rokov 
Zázračné slovo „Neskôr!“ 

Zrieka sa potešenia z leňošenia a pozerania televízie 
DNES a trénuje, aby získal potešenie z víťazstva v 
BUDÚCNOSTI  

Zrieka sa potešenia z míňania peňazí DNES a 
investuje ich, aby tak získal mnohonásobne viac a 
stal sa bohatým v BUDÚCNOSTI  

Zrieka sa potešenia z flákania a zabávania sa DNES a 
miesto toho študuje, aby tak získala titul a skvelé 
postavenie i prácu v BUDÚCNOSTI  

Ak toto umenie dieťaťu vštepíme – a 
bezpodmienečnou láskou a stabilnou a bezpečnou 

rodinou preň podmienky vytvoríme: 
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V KRESŤANSTVE sa mu 
potom bude tiež omnoho 
ťažšie odvažovať k VIERE a 
NÁDEJI a k obetovaniu 
svetského „dnes“ pre 
nebeské „zajtra“ a potom 
vo večnosti…  

Do troch rokov 
Zázračné slovo „Neskôr!“ 

Alebo ak to nezvládneme…: 

Radšej poobedie slnka na pláži DNES,  
než roky vzrušujúcej, dobre platenej a 
prestížnej práce ZAJTRA… 

Radšej zmrzlina DNES,  
než bohatstvo a úspech ZAJTRA… 

Radšej leňošenie pri televízii DNES,  
než skvelá postava, víťazstvo, prestíž, sláva a 
peniaze ZAJTRA… 
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Do troch rokov 
Zázračné slovo „Neskôr!“ 

PRVÉ KROKY A NÁSTROJE: 

– napríklad aj v 
podobe 
osvedčeného  
„šetrenia si“:  

Zriekni sa zmrzliny  
dnes a zajtra  
– a o pár dní  
si môžeš kúpiť  
omnoho cennejšiu  
hračku! 

Dieťa v tomto veku sa už 
dokáže naučiť jednoduché 
domáce pravidlá (umyť ruky 
pred jedlom, upratať si 
hračky,...). 

Aj to je príležitosť k budovaniu 
základov sebadisciplíny: 

„Najprv práca,  
potom zábava“, 

resp. 

„Žiadna práca,  
žiadna zábava...“  

– znovu s pomocou rozumného 
využívania logických 
dôsledkov. 

„Je nám to ľúto, ale 
stratili sme priveľa 
času dohadovaním sa 
a upratovaním tvojich 
hračiek. Na zábavu a 
hru nám už neostal 
čas... Možno  
zajtra...“ 

„Pretože si si pekne po 
sebe upratal a 
nemuseli sme tým 
strácať čas, môžeme 
sa teraz spoločne 
zabaviť a spolu sa 
hrať!“ 
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Viac na…: 



„Pokud si dítě nebude 
vážit materiálních věcí, 
nemůže si vážit 
mezilidských vztahů. To 
jde ruku v ruce. Moderní 
doba většinu rodičů tlačí k 
tomu, aby předčasně 
uspokojovali materiální 
potřeby dětí. Aby nebyl 
outsider, honem ten tablet, 
honem rifle. Nenecháme 
dítě přirozeně toužit, tím 
ho zbavujeme toho 
hlavního motoru, který nás 
žene dál. Proto říkám, že 
dítě nesmí dostat všechno 
hned, nechte ho si na něco 
počkat.“ 

(Zdeněk Martínek, etológ) 

Do troch rokov 
Učenie sa hodnote vecí 
To, že dieťa nedostane všetko hneď a okamžite a 
bez námahy od akože „starostlivých“ rodičov, 

ale musí na veci, po ktorých túži, trpezlivo čakať, 
dokonca sa na ich získanie namáhať a odriekať, 

je kľúčom k uvedomeniu si 

HODNOTY VECÍ. 

A vedomie hodnoty vecí je potom bránou aj k 
schopnosti 

VÁŽIŤ SI ĽUDÍ A VZŤAHY S NIMI! 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

o
so

b
n

o
sť 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



„Aj dieťa vidí, že chlapci a 
dievčatá sa odlišujú. …“ 

(James Dobson, psychológ) 

„Společnost po sedmdesát let 
podléhala zaslepení a dala se 
ovládat marxistickou ideologií, 
zakládající se na 
pseudorovnosti a na 
přesvědčení, že člověk je 
produktem kultury.  

Totéž tvrdí teorie genderu o 
sexuální identitě. ... Gender se 
stává totalitární v té míře, v 
jaké západní státy chtějí 
politicky reorganizovat 
společnost a vycházet přitom 
z nerealistického pojímání 
sexuálních orientací, jak se to 
děje v případě „manželství“ v 
uvozovkách mezi lidmi téhož 
pohlaví. ... Cirkev zostala 
jedinou inštitúciou, ktorá 
obraňuje zdravie človeka. “ 

(Tony Antarella, 
psychoanalytik) 

 

Do troch rokov 
Chlapci a dievčatá, alebo…? 
Dnes bujnie tzv. GENDER IDEOLÓGIA: 
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„Istanbulský dohovor … žiada … ustúpiť od špecifických čŕt biologicky 
danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. 
Pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, 
vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za 
primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c).  Dohovor vyžaduje, aby 
odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie 
„nestereotypných rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne 
definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným 
parlamentom.“ 

(zo spoločného vyhlásenia cirkví v SR z 13. 2. 2018) 

Namiesto muž/žena tak máme v tejto chvíli najmenej 
63 rôznych „rodov“ – pričom ak si napríklad muž 
myslí, že je ženou (alebo hoci aj vrtuľníkom), je to 
považované za doslova oslavy a všemožnej podpory 
hodnú úžasnú vec, aj keby kvôli nej mala byť zrovnaná 
zo zemou celá súčasná civilizácia a kultúra…  



„Malá, no hlučná skupina 
feministiek [však] zrazu 
tvrdila, že pohlavia sa [vraj] v 
ničom okrem reprodukčných 
orgánov nelíšia a že akákoľvek 
jedinečnosť povahy či 
správania je len výsledkom 
predpojatosti patriarchálnej 
kultúry. … Médiá sa myšlienky 
chytili a osvietená skupina 
obyvateľov si do svojho 
slovníka zaradila slovo unisex. 
… presviedčali o tom, že ich 
dcéry sú obeťami 
neznesiteľných sexistických 
predsudkov, a že by sa 
výchova chlapcov mala viac 
podobať na výchovu dievčat. 
Germaine Greerová … Bola 
presvedčená o tom, že matky 
by k svojim dcéram nemali 
byť také nežné a láskavé, 
pretože to v nich utvrdí 
sexuálne stereotypy a urobí ich 
to „závislejšími" a 
„ženskejšími".“  

(James Dobson, psychológ) 

Do troch rokov 
Chlapci a dievčatá, alebo…? 
To más svoj obrovský dopad na výchovu detí: 
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Výchova chlapcov k mužskosti a žien k ženskosti sa 
považuje za zlú, lebo posilňuje „odsúdeniahodné 
stereotypné role“. Za pokrokový a moderný a 
podpory hodný sa považuje presný opak… 



„Formujete muže. Představte 
si, do jakého muže býváš syn 
měl vyrůst. Dáte-li si 
předsevzetí: „Z mého syna 
bude nádherný mladý člověk," 
a začnete-li pro to každý den 
něco dělat, můžete jako matka 
nebo otec dosáhnout jednoho 
z největších uspokojení svého 
života a navíc uděláte něco 
dobrého i pro ostatní.“ 

(Steve Biddulph, psychológ) 

„Vychovať dievča a pomôcť 
mu stať sa tým, kým ho Boh 
stvoril, je náročná úloha. A 
obzvlášť je to ťažké v 
obdobiach, keď vývin vynáša 
na povrch všetko, čo sa ukrýva 
v jej vnútri. Ak však vieme, že 
tieto veci sú normálne - že sú 
súčasťou vývinu a to nielen 
našej dcéry, ale každého 
dievčaťa - je tento proces o 
poznanie ľahší.“ 

(Melissa Trevathanova, Sissi 
Goffová, psychologičky) 

 

Do troch rokov 
Chlapci a dievčatá, alebo…? 

O to dôležitejšie je nepoddať sa ideológii  
a splniť si svoju zodpovednosť voči deťom aj tu. 
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Iný spôsob výchovy 
bude potrebovať Váš 
syn, aby z neho 
vyrástol zrelý, krásny 
a silný muž… 

Iný spôsob výchovy 
bude potrebovať 
Vaša dcéra, aby z 
neho vyrástla zrelá, 
krásna a silná žena… 

Viac na…: 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



„Pro dítě je ústředním 
příběhem o Bohu zpráva o 
stvoření světa. Svět patří k 
Bohu, svět je boží, svět z 
Boha žije. Všichni lidé patří 
k Bohu, tatínek a maminka 
patří k Bohu, a tak je to 
dobře. To je zkušenost, 
kterou dítě z této první 
zprávy o stvoření světa 
získá.“ 

„Opravdu jen zřídka mu 
můžeme vyprávět nějaký 
příběh z Písma svatého.“ 

(Marielene Leistová) 

Do troch rokov 
Prvé EVANJELIUM: 

zvesť o Bohu Stvoriteľovi! 

Dieťa objavuje svet 
okolo seba… 

… a súčasne 
prijíma prvú zvesť 

o tom, že je tu 
Niekto, kto toto 
všetko vytvoril! 
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Viac na…: 



„Mluvení o Bohu a Kristu 
před dítětem, kterému 
ještě nejsou tři roky, 
omezujeme vždy na 
pouhou zmínku, krátkou 
poznámku či drobné 
upozornění.“ 

(Marielene Leistová) 

Do troch rokov 
Ježiš Kristus? 

Ešte veľmi nie… 

Na zvesť o Ježišovi Kristovi, Jeho 
vtelení, vzťahu k Bohu a pod. ešte 
dieťa nie je rozumovo dostatočne 
zrelé. 

O Ježišovej smrti na kríži už ani 
nehovoriac! 

Ak by sme dieťaťu v tomto veku o 
týchto veciach hovorili, zbytočne mu 
v mysli vytvoríme vážny chaos a 
zmätok! 
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Viac na…: 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



Príklad modlitby jeden a 
pol ročného dieťaťa: 

„„Dobrý Bože, ďakujeme ti 
za sladučkú kašičku. 
Amen.“  

Na potvrdenie zážitku 
dieťa na koniec spontánne 
zatlieska ručičkami.“  

(Marielene Leistová) 

Príklad modlitby 
trojročného dieťaťa: 

„Pane Bože. Vďaka Tvojej 
dobrote sme sa všetci 
najedli. Prosíme Ťa, daj, 
aby nikto nemal hlad a 
smäd. Amen.“ 

(Marielene Leistová) 

Do troch rokov 
Modliť sa s dieťaťom 
V tomto veku sa dieťa zvyčajne začína 
postupne pridávať k modlitbe svojich rodičov. 

AKO? 
- Večer, alebo po príjemnom zážitku 

- Zrozumiteľne, v rámci slovnej 
zásoby dieťaťa 

- Vďaka aj prosba 

- Obsah primeraný tomu, čo dieťa 
prežíva 

- Postoj ľubovoľný, hoci aj na 
hojdacom koníkovi  

Hlavné znaky modlitby dieťaťa: 

- SLOBODNÁ,  
- KRÁTKA,  
- SPONTÁNNA,  
- RADOSTNÁ,  
- PRIRODZENÁ! 
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Viac na…: 



„Moderní náboženská 
pedagogika tvrdí, že dítě bude 
mít ve své hlavě zmatek, 
nebudou-li se jeho prosby a díky 
obracet výhradně na Boha.  

Správné pojetí svatých sice je, že 
oni sami naše prosby neplní, ale 
že skrze ně působí Bůh. Avšak pro 
dítě - a většinou nejenom pro ně 
- je takový myšlenkový postup 
značně složitý...  

Dokud jsou naše děti malé, měli 
bychom se snažit nemást je a 
nenarušovat jejich vazbu na 
Boha předkládáním svatých.  

Bohu může nebezpečně 
konkurovat dokonce i anděl 
strážný, když ho budeme s dětmi 
vzývat při nějaké významné 
události, jakou je například první 
samostatná cesta do školky.  

Ten, kdo dítě ochraňuje, je Bůh.“  

(Marielene Leistová, 
psychologička) 

Do troch rokov 
Modliť sa s dieťaťom 
NIE Z KNIŽKY! 

Vychovávajú k formalizmu. Sú pre dieťa zväčša 
nezrozumiteľné – sú písané tak, aby sa páčili dospelým a nie s 
ohľadom na detské chápanie… Obsah takisto zväčša 
neprimeraný situácii, veku a skúsenosti dieťaťa. Ničia osobný 
vzťah k Bohu, spontánnosť,... – učia dieťa od malička tomu, že 
namiesto skutočného rozhovoru s Bohom iba formálne niečo 
„odverklíkuje“ a že modlitba = recitovanie 

VÝLUČNE K BOHU AKO K BOHU! 

Dokonca aj titulovanie Boha ako „Otca“ v tej chvíli nie je úplne 
namieste. Dieťa potrebuje veci jasne pomenované: „Toto je 
MAMA, toto je OTEC, toto je BRAČEK a toto je BOH“. Ak 
budeme jedným slovom „Otec“ nazývať aj ocinka, aj Boha, u 
dieťaťa to vyvolá iba zbytočný zmätok ohľadom toho, kto 
vlastne Boh je – a aký je! 
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Viac na…: 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



„Děti mají svátky rády, nerady je 
však prožívají okázale. Pro ně 
musí být svátek veselý, musí být 
na něm dovoleno hlasitě se 
bavit, smát se nebo si vymýšlet 
žerty a tropit hlouposti.“  

(Marielene Leistová) 

Do troch rokov 
Boží deň radosti: nedeľa! 
Už v tomto veku dokáže dieťa vnímať,  
že existujú 

„BOŽIE DNI RADOSTI“ 

čiže NEDEĽA, alebo SVIATKY; 

• kedy je celá rodina pohromade; 

• kedy vládne atmosféra radosti, zábavy, 
oslavy… 

• kedy sa robia veci, ktoré sa inokedy 
nerobia, alebo na ne nie je čas… 

ZMYSEL SVIATKOV zatiaľ dieťaťu bude 
unikať, podstatné je ale spojenie:  

BOH = VEĽKÁ RADOSŤ! 

Slávte nedeľu a 
sviatky pre 
dieťa 
zrozumiteľne: 
• obed sa smie jesť 
rukami a dieťa sa 
môže celé zašpiniť... 
 

• poobede párty, 
opekačka, výlet,.... 

• rodičia majú čas 
hrať sa s dieťaťom, 
rodina je spolu, 
všade je pohoda,... 
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„Hoci dnes už možno v omši 
používať národný jazyk, 
predsa jej slová a znaky nie sú 
dostatočne prispôsobené 
chápavosti detí.  

Hrozí im (preto) 
nebezpečenstvo, že utrpia 
duchovnú škodu, ak sa budú 
rok za rokom stretávať v 
Cirkvi s tým, čomu 
nerozumejú.“ 

(Slávenie svätej omše za účasti 
detí, Úvodné smernice 2) 

„Zkrátka: rodiče by si neměli 
myslet, že je zbožné brát své 
čtyřleté děti s sebou na 
bohoslužbu.“ 

(Marielene Leistová, 
psychologička) 

Do troch rokov 
Účasť na nedeľnej omši? 
Našim cieľom NIE JE 
„vštepiť dieťaťu zvyk 
chodiť do kostola“,… 

… ALE voviesť ho do 
určitého vzťahu s 
Bohom – a do 
„tajomstva“, mystéria, 
ktorým je v tomto 
vzťahu liturgia a 
sviatosti. 

SVÄTÁ OMŠA je 
vyjadrením určitého 
stupňa tohto vzťahu, na 
ktorom ale dieťa ešte 
nie je. 

„V tomto věku chodí ještě dítě s 
rodiči ochotně. Zajímají je cizí tváře 
a zajímá je, co dělají rodiče, kteří se 
chovají úplně jinak než obvykle. 
Dlouhé ticho však naše neposedné 
děti snášejí těžko. Dítě se bude 
během shromáždění nudit, a my 
bychom je měli chránit před tím, 
aby si s církví spojovalo nudu a 
nečinnost. Nesmíme také čekat, že 
dítě vstřebá něco z atmosféry 
tohoto místa. Jeho zájem se 
soustřeďuje na lidi, kteří se chovají 
neobvykle. To, co se ve velkém 
kostele děje vpředu u oltáře nebo u 
čtecího pultu, je na dítě moc 
daleko.“ 

(Marielene Leistová, psychologička) 
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Viac na…: 



Do troch rokov 
Účasť na nedeľnej omši? 

Ak je 
farnosť  
„k 
svetu“… 

A ak 
nie 
je… 

„Deti, ktoré sa ešte nevedia alebo nechcú (!) 
zúčastniť na omši, možno počas omše 
umiestiť na osobitnom oddelenom mieste, 
kde ich opatrujú napríklad niektoré farské 
pomocnice; na konci obradov ich môžu 
priviesť do kostola, aby dostali spolu s 
ostatnými požehnanie.“  

(Slávenie svätej omše za účasti detí, Úvodné smernice 16) 

… tak potom napríklad tak, že sa počas omše 
o deti doma postará niekto z rodiny (stará 
mama,…), alebo sa hoci aj „prestriedate“ na 
omši, aby s dieťaťom mal byť vždy kto 
doma… – alebo si to zariadite v rámci Vášho 
„malého bunkového spoločenstva“ 
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Viac na…: 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



„Dr. Appleton a Dr. Kobes z 
Vojenskej akadémie 
Spojených štátov vo West 
Point urobili štúdiu, v 
ktorej porovnávali fyzické 
schopnosti kadetov a ich 
študijne úspechy. V 
priebehu štyroch rokov 
skúmania zistili, že 
študijná "úmrtnosť" 
telesne zdatných 
študentov je polovičná v 
porovnaní s tými, ktorí na 
tom boli fyzicky horšie.“ 

(Tony Buzan, Head Strong) 

Tri až sedem rokov 
Tajomstvo zázraku: práca! 
Už vieme, že okrem 
bezpodmienečnej 
lásky a zdravá 
sebadôvera rozvíja aj 
skúsenosťou 
úspechu. 

Musí to byť ale 
SKUTOČNÝ ÚSPECH, 

a k nemu vedie iba 
SKUTOČNÁ PRÁCA  
a SKUTOČNÉ UČENIE 
SA  
v SKUTOČNOM 
SVETE. 

Základný návyk 

TVRDÁ PRÁCA  
= SKVELÝ VÝSLEDOK 

sa takisto dá najlepšie naučiť 
na veciach, kde dieťa vidí a 
zažíva 

SKUTOČNÝ, VIDITEĽNÝ, 
HMATATEĽNÝ A PRE NEHO 

ATRAKTÍVNY ÚSPECH. 

Ideálna je  
napríklad oblasť  športu,  

ale aj umenia (hrať na niečo)  
a pod. 
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„Dr. Appleton a Dr. Kobes z 
Vojenskej akadémie 
Spojených štátov vo West 
Point urobili štúdiu, v 
ktorej porovnávali fyzické 
schopnosti kadetov a ich 
študijne úspechy. V 
priebehu štyroch rokov 
skúmania zistili, že 
študijná "úmrtnosť" 
telesne zdatných 
študentov je polovičná v 
porovnaní s tými, ktorí na 
tom boli fyzicky horšie.“ 

(Tony Buzan, Head Strong) 

Tri až sedem rokov 
Tajomstvo zázraku: práca! 
Už vieme, že okrem 
bezpodmienečnej 
lásky a zdravá 
sebadôvera rozvíja aj 
skúsenosťou 
úspechu. 

Musí to byť ale 
SKUTOČNÝ ÚSPECH, 

a k nemu vedie iba 
SKUTOČNÁ PRÁCA  
a SKUTOČNÉ UČENIE 
SA  
v SKUTOČNOM 
SVETE. 

Základný návyk 

TVRDÁ PRÁCA  
= SKVELÝ VÝSLEDOK 

sa takisto dá najlepšie naučiť 
na veciach, kde dieťa vidí a 
zažíva 

SKUTOČNÝ, VIDITEĽNÝ, 
HMATATEĽNÝ A PRE NEHO 

ATRAKTÍVNY ÚSPECH. 

Ideálna je  
napríklad oblasť  športu,  

ale aj umenia (hrať na niečo)  
a pod. 
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MALÝ TIP...: 

„Hranie na hudobný nástroj zlepšuje fungovanie mozgu takým spôsobom, akým to 
nerobí žiadna iná aktivita. Odkaz Annity Collins by sa pri použití umeleckej hyperboly dal 
zhrnúť asi takto: Rodičia, kašlite na šach, balet, či vesmírny krúžok. Ak z nich chcete 
mať úspešných matematikov, vedcov, či manažérov, dajte deti na hudobnú. Je jedno, 
či majú talent, je jedno aj to, koľko majú rokov. Aj keď úplne najrevolučnejšie výsledky 
má táto skratka k úspechu, keď sa začne pred siedmimi rokmi. A tiež je jedno, či im to 
ide, alebo je to jedno veľké trápenie. Dôležité je, že hrajú, a že sa v ich mozgu tým 
pádom spúšťa ohňostroj, ako to pomenúva neurologička. Že tam ten ohňostroj naozaj 
je, vidno z MRI snímkov ľudí počas hry na hudobný nástroj. Ukazujú, že pri hraní sa 
aktivizujú viaceré časti mozgu, tie v centre, aj tie na periférii, motorické, vizuálne a 
sluchové. Posilňuje sa spojenie medzi hemisférami, a správy v mozgu cestujú rýchlejšie a 
po kreatívnejších chodníčkoch. Neurologička to prirovnáva ku komplexnému 
posilňovaniu mozgu. A výsledok? Všetko je lepšie. Schopnosť regulovať emócie, pamäť, 
sústredenie, schopnosť riešiť komplexné problémy aj kreativita. A tak mimochodom IQ 
vyššie v priemere o 7,5 boda. Čo na ceste od mediánovej hodnoty (100) k hranici 
geniality (130) nie je úplne zanedbateľný krok. No a fakt, že hranie vlastne buduje aj 
charakterové vlastnosti typu trpezlivosť a usilovnosť, je len taký malý bonus navyše.“ 

(Slávka Kubíková, postoy.sk) 



„Dr. Appleton a Dr. Kobes z 
Vojenskej akadémie 
Spojených štátov vo West 
Point urobili štúdiu, v 
ktorej porovnávali fyzické 
schopnosti kadetov a ich 
študijne úspechy. V 
priebehu štyroch rokov 
skúmania zistili, že 
študijná "úmrtnosť" 
telesne zdatných 
študentov je polovičná v 
porovnaní s tými, ktorí na 
tom boli fyzicky horšie.“ 

(Tony Buzan, Head Strong) 

Tri až sedem rokov 
Tajomstvo zázraku: práca! 

Systematická práca – jedno, či cvičenie na 
klavíri, alebo trénovanie gymnastiky – potom 
rozvíja aj dôležité osobnostné postoje: 

• ZODPOVEDNOSŤ – za cvičenie, tréning, 
dodržiavanie pravidiel a pokynov trénera, či 
učiteľa; 

• VYTRVALOSŤ – ochota ísť aj za vzdialenejšími 
cieľmi, než len „pár dní ďaleko“... 

• SYSTEMATICKOSŤ – robiť niečo pravidelne, 
nevynechávať,... 

• PORIADOK,... atď. 
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„Ak rodičia nebudú 
zaobchádzať s deťmi ako 
s malými bohmi pomôžu tým 
aj sebe. Deti by mali rodičom 
pomáhať. Prečo by nemohli 
moderné deti utrieť stôl, 
rovnako ako sme boli zvyknutí 
my? Prečo by si nemohli 
zarobiť vreckové umytím 
auta? Je pravdou, že dnešným 
deťom dáva škola viac 
domácich úloh, ale zároveň je 
potrebné učiť ich aj disciplíne 
pomocou domácich prác.“ 

“Ako rodičia máme tri hlavné 
úlohy – postarať sa, aby boli 
naše deti v bezpečí, aby boli 
šťastné tu a teraz a pripraviť 
ich do života dospelých bez 
toho, aby tu vyrástla 
generácia mininarcistov,“ 

(porov. Liat Hughes Joshiová) 

Mnohé výskumy totiž 
preukazujú, že dnešné deti sú 
menej šťastné, ako 
v predchádzajúcich 
desaťročiach. U dospievajúcich 
pribúdajú prípady depresií, 
porúch príjmu potravy a pod. 

Tri až sedem rokov 
Viac skutočnej zodpovednosti 

Aj toto je podoba využívania: 

• prirodzených dôsledkov: brigáduješ – 
zarobíš si – máš – minieš na veci, ktoré 
ti za to stoja; 

• logických dôsledkov: urobíš niečo 
dobré a prospešné pre rodinu – 
následne aj rodina (rodičia) majú čas a 
prostriedky (ktoré si im tak ušetril) na 
to, aby niečo urobili pre teba... 

Dieťa sa učí 
dospelosti tak, že 

stále viac vstupuje do 
sveta dospelých a učí 

sa dospelo konať 
skutočné dospelácke 
veci. Inak to nejde… 
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… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



„Už ve svých čtyřech letech 
dítě ví, že tento Bůh jedná 
rozporuplně. Nechá děti 
přijít na svět. Nechává je 
také onemocnět? Může 
snad dokonce i za smrt? … 
Bůh není dobrácky 
neškodný. Vydržet s tímto 
Bohem, to vyžaduje 
odvahu.“ 

(Marielene Leistová, 
psychologička) 

Tri až sedem rokov 
Druhé EVANJELIUM: 

zvesť o Bohu Priateľovi! 

Tak, ako dieťa vytvára vzťahy s 
inými ľuďmi,… 

… spoznáva, že aj s Bohom 
môže vytvárať skutočný vzťah. 

Pod vedením rodičov sa dieťa učí (a 
odvažuje) s týmto Bohom vytvárať vzťah, 

učí sa s Ním hovoriť, zverovať sa Mu, 
dôverovať Mu… 

a postupne Ho stále lepšie poznávať a 
chápať. 
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Viac na…: 



Rozvoju vzťahu dieťaťa 
s Bohom napomáha 
príhodne aj objavenie 
sa novej postavy na 
scéne a tou je osoba 
Ježiša Krista… 

 

 

 

 

 

 

 
... samozrejme, ešte 
stále to nie sú pre dieťa 
komplikované témy 
vtelenia, bohočloveka, 
smrti na kríži a 
vykúpenia a pod. 

 

Tri až sedem rokov 
Nová postava na scéne: 

JEŽIŠ KRISTUS! 

Zvesť, ktorú dieťaťu o Ježišovi odovzdávame, je zhruba táto: 

„Ježiš – to je človek, ktorý je veľmi blízky Bohu  
a dôverne ho pozná. Nazýva sa aj Jeho Synom.  

Prišiel k nám od Boha, aby nám rozprával o Bohu a 
ukázal, aký je v skutočnosti Boh.“ 
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Dieťa postupne dozrieva na 
BIBLIU – samozrejme 
detskú, bohato ilustrovanú…  

Pre dieťa budú logicky blízke 
hlavne starozákonné 
príbehy: 

- sú preňho už zrozumiteľné; 

- majú dej a dynamiku 

- a dobre vyjadrujú to, čo 
dieťa prežíva: vzťah s 
Bohom, dôvera Bohu, Božia 
starostlivosť… 

Z Nového zákona a z 
Ježišovho života sú pre dieťa 
prístupné: 

- „Predveľkonočné 
udalosti“: uzdravovanie, 
zázraky, príbehy o Zachejovi, 
hriešnici,… 

- Ježišove podobenstvá, 
pretože odhaľujú povahu 
Boha, jeho postoje, túžby, 
myslenie, osobnosť,... 

 

Tri až sedem rokov 
Nová POMÔCKA: 

Písmo Sväté, čiže Biblia. 
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… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



„To, k čemu se upnulo srdce 
našeho dítěte, totiž 
prokazatelná Boží blízkost, 
je pouhý klam a mam. 
Můžeme se pak divit, když 
naše děti ztratí víru? Proto 
říkají mnozí lidé, že 
zhroucení této vánoční iluze 
bylo pro ně v dětství 
největším zklamáním.“ 

(Marielene Leistová, 
psychologička) 

Tri až sedem rokov 
Kauza VIANOCE a spol. 

Smrtiaci koktail kresťanstva a mýtov… 
 

 

• Aj mnohí kresťania spájajú Vianoce s mýtmi o „Ježiškovi“, ktorý 
„nosí darčeky“ a podobnými nezmyslami. 

• Neuvedomujú si, že malé dieťa prijíma tieto výmysly s rovnakou 
NÁBOŽENSKOU VIEROU, s akou verí v dobrého Boha Stvoriteľa, ku 
ktorému sa modlí… 

• Keď zistí, že ste mu v tomto KLAMALI, v „lepšom“  prípade 
posunie celé kresťanstvo niekde do sféry bájí a rozprávok, hneď 
vedľa Snehulienky a Popolušky a stane sa z neho „formálny“, 
kultúrny (ne)katolík,… 

• … v horšom prípade ho zavrhne úplne – čo zase nie je až taký 
veľký rozdiel… 

NIKDY TO PRETO NEROBTE! 
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„Ježiško nesklame, príde, obdaruje. A 
o rok zas. Lenže potom nastáva 
zlomový bod v pevnine detstva, keď 
sa dieťa dozvie, že darčeky kupujú 
rodičia. Zdá sa, že v tej chvíli sa 
detstvo končí. Pre niekoho je to 
zdrvujúce prekvapenie, pre niekoho 
dobrodružstvo. Rodičia si myslia, 
verím na Ježiška a ja už viem, ako je 
to naozaj! Pamätám sa na tú chvíľu. 
To tajomstvo mi prezradil spolužiak. 
On to už vedel. Povedal to mne a 
môjmu najlepšiemu kamarátovi. 
Kamarát sa zosypal a odmietol tomu 
uveriť.“ 

(Milan Lasica, herec) 



„Co můžeme jako rodiče udělat? 
Nezbývá nám nic jiného, než se 
vánoční pohádky do všech 
důsledků zříci. Musíme se jí zříci, 
jestliže nechceme, aby dítě 
ztratilo naději, že ve dne v noci je 
s námi Bůh. Nesmíme zkušenost 
dítěte orientovat špatným 
směrem a zneužívat ji k umělému 
vytváření pocitu Boží přítomnosti. 
Tyto svátky nebudou kvůli tomu 
méně krásné.  

Budeme vyprávět dětem o 
svatém Mikuláši, o tom, že byl 
velkým biskupem a ujímal se 
chudých lidí. To jsou přece dobré 
důvody k tomu, abychom tento 
den slavili a dělali všem dětem 
radost. 

Ani vánoce nebudou ochuzeny o 
svůj lesk. Nebeská aura sice 
odpadá, ale dětská pozornost se 
obrací tím silněji ke smyslu celé 
události: lidé si dělají navzájem 
radost, protože se radují z 
narození Krista. Něco z radosti, 
kterou přinesl Ježíš na svět, se má 
odrazit i v radosti ze svátečních 
dnů a z dárků.“ 

(Marielene Leistová, 
psychologička) 

 

Tri až sedem rokov 
Kauza VIANOCE a spol. 

Na Mikuláša si zahráte rodinnú 
scénku o sv. Mikulášovi (a užijete si 
fúru zábavy, keď budete ocinkovi 
lepiť vatovú bradu); 

Na Vianoce si pripomeniete, že sú 
to narodeniny Ježiša Krista, ktorý 
sám bol veľkým darom Boha 
celému svetu – a preto ich plní 
radosti oslavujeme aj my: 

• zdobíme spoločne nádherný 
stromček, 

• už počas adventu vyrábame 
darčeky jeden pre druhého, aby 
sme tak napodobili Božiu štedrosť a 
vzájomne sa potešili, 

atď. 
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Viac na…: 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



Jedinou 
„výnimkou“ môže 
a už aj má byť 
modlitba  
„Otče náš!“,  
 

pretože: 

• Nás ju naučil Ježiš, 
ktorého už dieťa pozná a je 
nám preto veľmi drahá a 
vzácna; 

• Hovorí o Bohu ako 
našom dobrom Otcovi, 
ktorý sa o nás stará (dieťa 
sa práve učí vzťahu s 
Bohom!) 

• A jej recitovanie nám 
umožňuje spoločne a 
jednohlasne sa modliť (aj 
keď spoločne sa dá modliť 
aj vlastnými slovami, 
samozrejme) 

Tri až sedem rokov 
Dieťa, Boh a MODLITBA 

Stále je dôraz na 
tom, aby 

modlitba bola: 

• neformálna 

• úprimná, 
budujúca vzťah s 

Bohom 

• primeraná 
dieťaťu. 
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Viac na…: 



„Rodina, ktorá sa spolu 
modlí, ostáva spolu. A keď 
ostanete spolu, budete 
mať radi jeden druhého, 
ako vás Boh miluje.“ 

(sv. Matka Tereza) 

 

 

 

 

 

 

„Kresťanská rodina je prvým 
miestom výchovy k modlitbe. 
Založená na sviatosti 
manželstva je „domácou 
cirkvou“, kde sa Božie deti 
učia modliť sa „ako cirkev“ a 
zotrvávať v modlitbe. Najmä 
pre malé deti je každodenná 
rodinná modlitba prvým 
svedectvom živej 
pamäti Cirkvi, ktorú trpezlivo 
prebúdza Duch Svätý.“ 

(KKC 2685) 

Tri až sedem rokov 
Dieťa, rodina a MODLITBA 
Je jasné, že členovia rodiny – obzvlášť rodičia – 
potrebujú aj svoju vlastnú OSOBNÚ MODLITBU, 
vyplnenú rozjímaním, meditáciou,… 

POPRI TOM tu ale musí byť čas aj na 
SPOLOČNÚ  

MODLITBU RODINY: 

• Najlepšie niekedy VEČER, pred spaním; 

• kedy každý prednesie za seba svoju vlastnú prosbu a 
chválu… 

• a zakončí sa možno spoločným „Otče náš“ a požehnaním 
rodičov deťom 

Pre malé dieťa v tomto veku je toto veľmi dôležitá 
škola modlitby a vzťahu s Bohom podľa vzoru svojich 
rodičov. 
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… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



Tri až sedem rokov 
Omša ako méta! 

NA JEDNEJ STRANE 
• vidí, že rodičia a starší súrodenci v 
nedeľu idú kamsi, kam on ešte ísť 
nemôže; 

• vidí, že je to pre nich niečo 
radostné, na čo sa tešia, na čo sa 
doma pripravujú modlitbou a 
čítaním Božieho slova – a po návrate 
sa spoločne zhovárajú o tom, čo v 
kostole na sv. omši videli, počuli a 
hlavne zažili... 

 

A NA DRUHEJ STRANE 
• vie, že raz, keď už aj ono bude 
VEĽKÉ, tak potom aj ono, po zvláštnej 
príprave, bude môcť ísť už spoločne s 
rodičmi a ostatnými „veľkými“ do 
kostola; 

• a s veľkým vzrušením a očakávaním 
sa teší na ten okamih, kedy sa tak 
stane 

• a kedy už aj on nebude „malý“ ale 
zaradí sa medzi ozajstných „veľkých“! 

 

Stále platí, že dieťa ešte nie je zrelé 
ani pripravené byť na svätej omši 
skutočne „prítomné“. 
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Stále platí, že dieťa ešte nie je zrelé 
ani pripravené byť na svätej omši 
skutočne „prítomné“. 

Tri až sedem rokov 
Omša ako méta! 

NA JEDNEJ STRANE 
• vidí, že rodičia a starší súrodenci v 
nedeľu idú kamsi, kam on ešte ísť 
nemôže; 

• vidí, že je to pre nich niečo 
radostné, na čo sa tešia, na čo sa 
doma pripravujú modlitbou a 
čítaním Božieho slova – a po návrate 
sa spoločne zhovárajú o tom, čo v 
kostole na sv. omši videli, počuli a 
hlavne zažili... 

 

A NA DRUHEJ STRANE 
• vie, že raz, keď už aj ono bude 
VEĽKÉ, tak potom aj ono, po zvláštnej 
príprave, bude môcť ísť už spoločne s 
rodičmi a ostatnými „veľkými“ do 
kostola; 

• a s veľkým vzrušením a očakávaním 
sa teší na ten okamih, kedy sa tak 
stane 

• a kedy už aj on nebude „malý“ ale 
zaradí sa medzi ozajstných „veľkých“! 

 

Je celkom dobrým nápadom vybrať sa 
niekedy do kostola s dieťaťom mimo sv. 
omše, 

aby si tak dieťa mohlo prezrieť ten 
zvláštny dom, nepodobný čomukoľvek, 
čo dovtedy videlo – kostol, 

a poukazovať mu, kde ako rodičia a 
rodina v kostole sedíte, ukázať mu 
obrazy, sochy,... a tak v ňom ešte viac 
prehĺbiť túžbu a očakávanie. 

A nijako neskrývať, 
kedy ten čas na 
jeho prvé cesty na 
sv. omše do kostola 
nastane: 

keď sa začne 
pripravovať na 
zmluvu s Bohom a 
na Prvé sväté 
prijímanie. 
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… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



Od siedmeho roku 
Všetko finišuje k cieľu celej tejto roky trvajúcej 

evanjelizácie Vášho dieťaťa:  
k PRVÉMU OBRÁTENIU smerom ku Kristovi a k Jeho 

Rodine, ktorou je Jeho Cirkev, skonkrétnená vo farnosti. 
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• Tretie evanjelium o BOHU OTCOVI, ktorý človeka 
ZACHRAŇUJE. 

• Zvesť o Ježišovi – SPASITEĽOVI.  

• Zvesť o KRÍŽI, na ktorom nám dal dôkaz lásky Boha k nám.  

• Zvesť o Ježišovom POZVANÍ.  

• Nechať sa Bohom osloviť. Nový vzťah s Ježišom – Božím 
Synom. ODPOVEĎ viery Bohu.  

• BIBLIA: Začína sa „vek rozlišovania“. Biblia by sa pomaly 
mala presúvať z polohy fascinujúceho čítania do polohy 
osobného oslovenia Bohom – pozvania k osobnej viere a 
prvému obráteniu. 

• FARNOSŤ: začleňovanie sa do Božej rodiny a stále väčšie 
zapájanie sa do jej života. 



 

 

 

 

„ZRIEKAM hriechu, aby som mohol 
žiť v slobode Božích detí; 
ZRIEKAM sa vábivých pokušení, aby 
ma neovládal hriech; ZRIEKAM sa 
Zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa 
hriechu. 

VERÍM v Boha, Otca všemohúceho, 
Stvoriteľa neba i zeme; VERÍM 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; VERÍM v Ducha 
Svätého, vo Svätú Cirkev katolícku, v 
spoločenstvo svätých, v odpustenie 
hriechov, vo vzkriesenie tela a v 
život večný. 

CHCEM žiť ako dieťa svetla a stále 
kráčať vo svetle Kristovom; 
CHCEM verne milovať Pána Ježiša, 
najlepšieho priateľa detí a verne mu 
slúžiť v Katolíckej Cirkvi; CHCEM sa 
zbožne zúčastňovať na 
Eucharistickej obete a na ostatných 
liturgických úkonoch a 
pobožnostiach.“ 

(Obrad 1. sv. prijímania) 

 

Od siedmeho roku 
A potom, jedného dňa, sa 
dieťa rozhodne, že chce 
nasledovať Ježiša, byť 
kresťanom a patriť do Jeho 
rodiny – Cirkvi. 

A na znak toho: 

• Zloží verejne krstný sľub; 

• pristúpi k sviatosti pokánia 
na znak obrátenia; 

• spečatí to prijatím 
Eucharistie; 

• a začlení sa už naplno do 
Božej rodiny – farnosti. 
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2. obrátenie  
sviatosť birmovania 

Život s Kristom v jeho 
Tele, Cirkvi 

 

 

 

 

„Dosahovanie svätosti teda 
znamená zložitú prácu, ktorá 
musí prebiehať postupne a v 
istom poriadku. … 

S rozdelením duchovného 
života na jednotlivé stupne sa 
stretávame už u cirkevných 
spisovateľov v najstarších 
časoch. … 

Na ceste očistenia rozum 
odďaľuje od seba hriech a 
prispôsobuje sa prijatiu 
opravdivej múdrosti.  

Na ceste osvietenia uvažuje o 
zjavených pravdách a rozhorí 
sa láskou.  

Napokon na ceste zjednotenia 
je duša zvyčajne 
bezprostredne osvietená 
Bohom skrze vliatu 
kontempláciu, na ktorú ju 
pripravovali predošlé etapy.“ 

(Albino Marchetti) 

A potom 
ďalej… 

ZÁKLAD – pevné, stabilné, láskyplné manželstvo 

POČATÉ z lásky 

EVANJELIZÁCIA – 
predkatechumenát 

1. obrátenie  
Prvé sväté prijímanie 

Pokrstový 
katechumenát 

cesta očisťovania 
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… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



4. 

Technické 
maličkosti 



ako sa vysluhuje krst 

„Prvá sviatosť uvádzania do 
kresťanského života sa volá 
predovšetkým krst podľa 
hlavného obradu, ktorým sa 
slávi. Krstiť je po grécky 
„baptizein", čo znamená 
„ponoriť" do vody. Krstenec 
je ponorený do Kristovej 
smrti a vstáva s ním z 
mŕtvych ako „nové 
stvorenie" (2 Kor 5, 17).“ 

(KKKC 252) 

„Podstatný obrad sviatosti 
krstu spočíva v ponorení 
kandidáta do vody alebo v 
liatí vody na jeho hlavu, 
pričom sa vzýva meno Otca 
i Syna i Ducha Svätého.“ 

(KKKC 256) 

„Technické“ detaily 
Trojité ponorenie, resp. 

poliatie vodou: 

• Symbol OČISTENIA a 
odpustenia zo strany 

Boha,...  

• Symbol SMRTI 
(ponorenie) a 

ZNOVUZRODENIA 
(vynorenie) dieťaťa už 

ako dieťaťa Božieho, 
ktoré odteraz nepatrí 

rodičom, ale Bohu, pre 
ktorého ho rodičia 
sľubujú vychovať. 



dva symbolické predmety 

„M., stal (a) si sa novým 
stvorením a obliekol 
(obliekla) si sa v Krista. Toto 
biele rúcho nech ti je 
znakom tejto hodnosti.“ 

 

„Prijmite svetlo Kristovo! 

Milí rodičia a krstná matka 
(krstný otec, krstní rodičia), 
vám sa zveruje toto svetlo. 
Dbajte o to, aby vaše dieťa 
kráčalo vždy vo svetle 
Kristovom ako dieťa svetla a 
vytrvalo vo viere až do 
konca. Tak bude môcť ísť so 
všetkými svätými v ústrety 
Pánovi, keď príde v nebeskej 
sláve.“ 

(Obrad krstu detí) 

„Technické“ detaily 
Krst je spojený s niekoľkými 
vysvetľujúcimi symbolickými obradmi: 

Krstná košieľka (biele rúcho) – jej 
biela farba symbolizuje odpustenie 
hriechov a teda čistú 
nepoškvrnenosť dieťaťa po krste. 

Krstná svieca – jej oheň 
symbolizuje plameň viery, ktorý 
preberajú rodičia spoločne s 
krstnými rodičmi, aby ho zachovali 
a odovzdali dieťaťu a tak mu 
pomohli plne si osvojiť to, čo mu 
bolo v krste Bohom darované: 
Božie synovstvo. 



… a kúsok byrokracie…  

„535 §1 V každej farnosti 
majú byť farské knihy, a to 
kniha pokrstených… 

§2 V knihe pokrstených sa 
má zaznačiť začlenenie do 
(konkrétnej) cirkvi sui iuris 
alebo prestup do inej cirkvi, 
ako aj birmovanie a všetko 
to, čo sa vzťahuje na 
kánonický stav veriacich 
vzhľadom na manželstvo pri 
neporušení predpisu kán. 
1133, na adopciu, na 
posvätný rád a na 
doživotnú profesiu zloženú v 
rehoľnom inštitúte; tieto 
záznamy sa majú vždy 
uvádzať v krstnom liste.“ 

(c. 535 Kódexu kánonického 
práva) 

„Technické“ detaily 
Nakoniec je potrebné, aby ste 
vyplnili 

KRSTNÝ LÍSTOK 
s údajmi potrebnými na zápis do 
matriky pokrstených. 

Tento zápis bude slúžiť ako 
potvrdenie o krste Vášho dieťaťa 
(a na základe neho sa potom 
vystavujú krstné listy, čiže výpisy z 
matriky pokrstených); 

súčasne k nemu časom pribudnú 
aj záznamy o prvom sv. prijímaní, 
birmovaní, či prípadnom sobáši, 
kňazskej vysviacke, rehoľných 
sľuboch,… Vášho dieťaťa. 



… nejaké 

OTÁZKY, 

POZNÁMKY, 

POSTREHY, 

PRIPOMIENKY? 

Je potrebné niečo viac vysvetliť? 

Napadlo Vás niečo zaujímavé a podelíte sa s 
tým s nami ostatnými? 

Nepozdáva sa Vám niečo? 

Je niečo, o čom by sme mali hodiť diskusiu? 



K      O     N     I     E     C 

Rímskokatolícka 
farnosť 
Turčiansky 
Peter 

Poučenie pre rodičov a krstných rodičov 

absolventský 


