
3. pracovný list 
Príprava na 1. sv. prijímanie 

moje meno: _____________________________________________ 

Naučím sa…: 

39. Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša 

učiť nebeskému životu? 

Doma v rodine, v malom spoločenstve vo 

farnosti, v kostole na svätej omši, alebo na 

katechéze v škole, ale aj inde. 

40. Ako sa učíme nebeskému životu 

doma, v rodine? 

Doma v rodine sa nebeskému životu učíme 

tak, že sa spolu modlíme, čítame Písmo 

Sväté a iné užitočné knihy (filmy, internet, 

sledujeme náboženské relácie v rádiu, v 

televízii….) a učíme sa medzi sebou žiť 

podľa vzoru Najsvätejšej Trojice. 

41. Ako sa učíme nebeskému životu v 

malom spoločenstve? 

V malom spoločenstve sa učíme aj s inými 

kresťanmi žiť ako najlepší priatelia, 

navzájom sa poučujeme, povzbudzujeme a 

pomáhame si v tom. 

42. Ako sa učíme nebeskému životu v 

kostole? 

V kostole sa učíme nebeskému životu tak, že 

počúvame vyučovanie kňaza, spoločne sa 

modlíme a prijímame Božiu silu  

vo sviatostiach, hlavne vo svätom 

prijímaní. 

43. Čo je to katechéza? 

Je to vyučovanie o Pánu Bohu, napríklad 

aj v škole, ale aj inde. 

Naučím sa naspamäť aj Apoštolské vyznanie viery: 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, 

Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, 

jeho jediného Syna, nášho Pána, 

ktorý sa počal z Ducha Svätého, 

narodil sa z Márie Panny, 

trpel za vlády Poncia Piláta, 

bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. 

Zostúpil k zosnulým, 

tretieho dňa vstal z mŕtvych, 

vystúpil na nebesia, 

sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. 

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 

Verím v Ducha Svätého, 

v svätú Cirkev katolícku, 

v spoločenstvo svätých, 

v odpustenie hriechov, 

vo vzkriesenie tela 

a v život večný. Amen.  



 

Možno ešte nie všetkému v slovách Apoštolského vyznania viery rozumiem – preto si ho doma 

prečítam spoločne s rodičmi a na všetko, čo mi nie je úplne jasné, sa opýtam mojich rodičov, 

alebo aj starších súrodencov (hlavne ak sú už po birmovke a sú zrelými kresťanmi a dobre už 

kresťanstvu a životu s Ježišom rozumejú)! 

Moja úloha na doma…: 

1. Príprava na nedeľné vyučovanie v kostole  

V sobotu večer sa pred nedeľou spoločne s rodičmi a staršími súrodencami aj ja pripravím na 

vyučovanie nebeskému životu v kostole tak, že si už vopred prečítame tie časti Božieho slova, 

ktoré sa na nedeľnej svätej omši budú čítať. Nájdem ich napríklad na internete (www.lc.kbs.sk), 

ale aj ako prílohu Katolíckych novín, alebo mi pomôžu rodičia (alebo starší súrodenci) vhodnou 

appkou v smartfóne (napríklad appka Liturgický kalendár). 

 Spoločne si čítania prečítame; 

 povieme si, čo nás na nich zaujalo; 

 a čo by sme si z nich mohli zobrať do života. 

V nedeľu, na svätej omši, potom tieto naše pohľady spolu porovnáme s vyučovaním, ktoré si 

vypočujeme na kázni do nášho kňaza. 

Pripravili sme sa takto na najmenej na tieto dve nedele: 

Nedeľa _____. _____. 20____ :  Nedeľa _____. _____. 20____ :  

2. Ako to robíme doma, v spoločenstve a tak? 

Napíšem pár slovami, ako sa moji rodičia a starší súrodenci učia nebeskému životu doma, v 

malom spoločenstve, alebo aj inde a inak: 

 



Aj ja sa už k tomuto učeniu sa nebeskému životu u nás doma pripájam a to takto: 

 

Moja úloha do kostola…: 

1. Účasť na slávení svätej omše 

Aj naďalej sa činne zapájam do oslavy Trojjediného Boha na svätej omši: 

Počas nasledujúcich štyroch  nedieľ pri nedeľnej svätej omši…: 

Spolu s ostatnými som recitoval úkon kajúcnosti     

Spolu s ostatnými som recitoval (spieval) vzývanie „Pane, zmiluj 

sa!“ 

    

S pomocou modlitebnej knižky som sa skúsil už aj ja zapojiť  

do spevu „Sláva Bohu na výsostiach“ 

    

Spolu s ostatnými som recitoval (spieval) Vyznanie viery     

2. Účasť na vyučovaní nebeskému životu na svätej omši 

V kostole budem dávať pozor na to, čo nás tam kňaz bude vyučovať, pretože aj ja sa už chcem 

učiť žiť nebeským životom. Určite hlavne zo začiatku nebudem všetkému rozumieť – nakoniec, 

kňaz hovorí hlavne pre dospelých a zrelých kresťanov a ja som ešte len začiatočník! 

 Preto sa doma o tom, čo nás kňaz učil, porozprávam po návrate z kostola so svojimi 

rodičmi.  

 Poviem im, ako som kňazove slová pochopil ja  

 a nechám si vysvetliť a poučiť sa, ako ich pochopili oni.  

 Nakoniec si s ich pomocou vyberiem jednu vec, ktorej sa počas týždňa budem učiť žiť ju 

a stávať sa takým. 

Všetko si pár vetami napíšem do tohto pracovného listu na nasledujúcej strane: 



1. nedeľa, dňa ____. _____. 20___: 

Čo som sa naučil z vyučovania kňaza ja: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Čo mi k tomu vysvetlili moji rodičia: …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

O čo sa budem tento týždeň snažiť: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

2. nedeľa, dňa ____. _____. 20___: 

Čo som sa naučil z vyučovania kňaza ja: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Čo mi k tomu vysvetlili moji rodičia: …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

O čo sa budem tento týždeň snažiť: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

3. nedeľa, dňa ____. _____. 20___: 

Čo som sa naučil z vyučovania kňaza ja: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Čo mi k tomu vysvetlili moji rodičia: …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

O čo sa budem tento týždeň snažiť: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

4. nedeľa, dňa ____. _____. 20___: 

Čo som sa naučil z vyučovania kňaza ja: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Čo mi k tomu vysvetlili moji rodičia: …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

O čo sa budem tento týždeň snažiť: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 


