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AKO RODIČ MÔŽE A MÁ DUCHOVNE SPREVÁDZAŤ SVOJE DIEŤA
Tejto téme sme sa venovali na poslednom stretnutí s rodičmi prvoprijimajúcich detí. Inšpiráciou 
bol článok z portálu www.zastolom.sk V tomto článku som pre nás vybral dúfam  zopár podnet-
ných myšlienok. V deklarácii Druhého vatikánskeho koncilu Gravissimumeducationis sa píše: 
„Keďže rodičia dali život svojim deťom, viaže ich veľmi vážna povinnosť poskytnúť svojmu potom-
stvu aj výchovu. Preto ich treba pokladať za prvých a hlavných vychovávateľov svojich detí. Táto ich 
výchovná úloha je taká dôležitá, že ak chýba, len ťažko sa dá nahradiť. […]“
Na duchovné sprevádzanie detí majú prvoradé právo jeho vlastní rodičia. Rovnako ako majú za 
svoje dieťa prvoradú zodpovednosť, prináleží im aj prvoradé právo duchovne viesť svoje dieťa. 
Iní ľudia – rodinní príslušníci, kňazi, učitelia náboženstva či celé spoločenstvo ľudí (napríklad 
štát) si nemôžu nárokovať byť (prvoradým) duchovným vodcom dieťaťa. Duchovné sprevádza-
nie sa deje predovšetkým vzťahom založeným na láske a dôvere, realizovaným v konkrétnych 
situáciách. Akým spôsobom? Pri duchovnom sprevádzaní detí ide predovšetkým o sprostred-
kovanie Božej lásky a starostlivosti, o sprostredkovanie viery v jeho existenciu a v jeho konanie 
v životoch ľudí a vo svete. Najdôležitejšie je, aby sa rodič nestaval medzi Boha a dieťa inak ako 
pomocník, ako prostredník – aby dieťa nemanipuloval odkazujúc na Boha. Pokiaľ je to v silách 
rodiča, má sa vyhýbať tomu, aby v dieťati vytváral nesprávne predstavy o Bohu, práve naopak, 
jeho úlohou je pomôcť im zamedziť, respektíve ich odstraňovať...Hoci deti vieru v pravom slova 
zmysle nezdedia (keďže viera je Boží dar) a ani ich veriť nevieme naučiť, predsa len v tejto veci 
niečo robiť môžeme. Modlitba, vlastný príklad a spolupráca blízkych sú naše tri možnosti, ako 
bojovať dobrý boj o vieru svojho dieťaťa.

1. MODLITBA
Najdôležitejší nástroj na sprostredkovanie viery dieťaťu je naša rodičovská modlitba. Modlit-
ba príhovoru je úpenlivá prosba v prospech druhého, modlitba za dobro pre druhého človeka. 
Krásne to vyjadril Ján Pavol II.: ,,Podstata modlitby príhovoru spočíva v tom, že Boh každé-
mu človeku zveril všetkých a všetkým zveril každého človeka.“ Modlitba príhovoru, plná túžby, 
musí byť trpezlivá. V trpezlivosti spočíva dôvera vo vypočutie. Chcieť všetko hneď, zbierať plody 
najlepšie hneď po zasadení semienka, tým sa predsa vyznačujú deti. My by sme však z takejto 
netrpezlivosti mali vyrásť a modliť sa s dôverou, že Pán si k nášmu dieťaťu nájde cestu rovnako 
(aj keď možno nie takým istým spôsobom), ako si našiel cestu k nám.

2. VLASTNÝ PRÍKLAD
Pre dieťa je rodič tvárou Boha. To, akými sme rodičmi, má vplyv na to, aký bude v očiach die-
ťaťa Boh. Boha môžeme skrze Krista nazývať svojím Otcom, ale akého otca si dieťa predstaví? 
Takého, s akým má skúsenosť. Na prvé počutie je to zrejme dosť frustrujúce. Preto modliť sa 
potrebujeme nielen za dieťa, ale aj sami za seba.Každý rodič je povolaný byť evanjelizátorom, 
katechétom či duchovným sprievodcom pre svoje deti. Nie je to niečo, čoho sa môžeme zrie-
cť, pretože sa nemôžeme zriecť toho, že sme pre dieťa tvárou Boha. Buď budeme tvárou Boha 
milosrdného, spravodlivého a láskavého, alebo budeme tvárou takého boha, ktorý je na míle 
vzdialený Bohu zjavenému v Ježišovi Kristovi.

3. SPOLUPRÁCA A JEDNOTA
Ako vo výchove platí, že rodičia musia spolupracovať a byť jednotní, tak aj duchovné sprevád-
zanie dieťaťa vyžaduje spoluprácu ľudí, ktorí sú dieťaťu najbližšie. Aspoň v zásadných veciach 
je nevyhnutné sa dohodnúť. Podobne, ako pri nejednotnej výchove dieťa nevie, čo je dobré a 
čo zlé, kto má pravdu a kto nie a koho je treba poslúchnuť, tak aj vo výchove k viere treba byť v 
mnohom zajedno a navzájom sa podporovať. Výchova dieťaťa k viere je nesmierne dôležitá, ale 
nemenej dôležitá je jednota manželov a preto by sme sa nemali do duchovného sprevádzania 
púšťať bez snahy robiť to spoločne s manželom/manželkou. Z výchovy ku viere by niekto taký 
dôležitý, ako je otec alebo mama, nemal byť vynechaný. Isteže je iná situácia, keď sa tejto úlohy 
rodič zriekne preto, že sám vieru nemá alebo ju stratil. V takom prípade je však potrebné, aby 
podporoval druhého aspoň tak, že mu na duchovné sprevádzanie dieťaťa ponechá právo.
Viera nie je ani tak súbor poznatkov, ako skôr medzi osobný vzťah.
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V pondelok 7. novembra po večernej sv. omši cca. 18.45 hod. pozývame na faru tých, 
ktorí by nám chceli pomôcť s organizáciou nášho farského plesu. 

( Farský ples bude, ak Boh dá, 4.2.2017) 

Tvorivé dielne: Pozývame deti aj ich rodičov na Tvorivé dielne, ktoré budú v sobotu 
12. novembra o 14.00 hod. v našom FaPC.

Arcibiskupský úrad v Košiciach vyhlásil na 13. novembra Dobročinnú zbierku sv. Alžbety. 
Najbližšia zbierka na FaPC bude v nedeľu 20. novembra 2016.

V utorok 15. novembra sa naši mladí a birmovanci zúčastnia na evanjelizačnom programe 
GODZONE 2016. Viac informácií nájdete na 

OZNAMY
GODZONE 2016. Viac informácií nájdete na 

OZNAMY
www.godzone.sk

OZNAMY
www.godzone.sk

OZNAMYOZNAMY
www.godzone.sk

OZNAMY
 a u pána kaplána Mariána

OZNAMY
 a u pána kaplána Mariána

OZNAMY
www.godzone.sk a u pána kaplána Mariánawww.godzone.sk

OZNAMY
www.godzone.sk

OZNAMY
 a u pána kaplána Mariána

OZNAMY
www.godzone.sk

OZNAMYOZNAMYFormačné stretnutie Združenia Faustínum bude v nedeľu 20. novembra 2016 o 15.00 hod.OZNAMYPredmanželská príprava:OZNAMYPredmanželská príprava:OZNAMY Najbližšia predmanželská príprava v Humennom bude vo Farnosti  OZNAMY Najbližšia predmanželská príprava v Humennom bude vo Farnosti  OZNAMY
Sťatia sv. Jána Krstiteľa ( Humenné  – Sokolej ), 11-12.11.2016. Kontakt pre prihlásenie:

Tel.: 057 / 77 22 329    E-mail:farasokolej@gmail.comfarasokolej@gmail.com

Najbližšie dekanátne večeradlo bude 22. novembra 2016 od 14.00 hod. 
– toto večeradlo bude pripravovať a viesť naša farnosť. 

“UKONČENIE”  SVÄTÉHO ROKU MILOSRDENSTVA

 Svätý Otec František v bule „MisericordiaeVultus“ stanovil, že „MisericordiaeVultus“ stanovil, že „MisericordiaeVultus“ mimoriadny Svätý rok 
milosrdenstva sa skončí na slávnosť Krista Kráľa, 20. novembra 2016, zatvorením Svätej 

brány na Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.
V predchádzajúcu nedeľu 13. novembra 2016 (33. v Cezročnom období), 

sa Svätý rok uzavrie v partikulárnych Cirkvách.
Na základe tohto rozhodnutia Sv. Otca budeme 13. novembra 2016 o 10:30 hod. vo farskom 
kostole Všetkých svätých v Humennom, sláviť slávnostnú sv. omšu „Na poďakovanie Pánu 

Bohu“ za mimoriadny dar Svätého roku milosrdenstva.

Záver Mimoriadneho sv. roku milosrdenstva v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove bude 
taktiež 13. novembra 2016 o 10.00 hod., slávnosti bude predsedať Mons. Alojz Tkáč, 

emeritný arcibiskup. A v katedrále sv. Alžbety –13. novembra 2016 o 10.30 hod. bude 
slávnosti predsedať Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita za účasti 

Mons. Marka Forgáča, pomocného biskupa. Táto slávnosť bude spojená s odpustovou 
slávnosťou k úcte sv. Alžbety, patrónky katedrály

AKO EŠTE ZÍSKAŤ ODPUSTKY?
Moment získania odpustkov má byť spojený predovšetkým so sviatosťou zmierenia a so sláve-
ním Eucharistie, zahrňujúcim reflexiu nad milosrdenstvom. Prijatie týchto sviatostí má byť k 
získaniu odpustkov spojené s vyznaním viery a s modlitbou za Svätého Otca na jeho úmysly. 
Osobitným znakom svätého roka je putovanie, ktoré je obrazom cesty, ktorú každý človek usku-
točňuje svojím životom. Aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje 
námahu a obetu. Teda:

1. Prejsť bránou milosrdenstva
2. Vyspovedať sa
 Spoveď možno vykonať niekoľko dní predtým; jedna spoveď stačí pre získanie 
 viacerých odpustkov, ak sa medzitým nedopustíme hriechu.
3. Pristúpiť k sv. prijímaniu
 Podľa možnosti v ten istý deň; k novému získaniu odpustkov je potrebné znova 
 pristúpiť k sv. prijímaniu.
4. Vyznanie viery a modlitba na úmysel Sv. Otca
 Modlitby: Verím v Boha, Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu.
5. Rozhodnutie žiť sväto
 Chrániť sa aj všedného hriechu
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