
PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
Naše milé deti sa usilovne pripravovali na prvé sväté prijímanie. Prezradili 

nám ako sa pripravovali na najdôležitejší deň. S katechizmom v ruke sa učili 
v škole aj doma. A tak sa pripravovala celá rodina. Na deň svojho prvého svä-
tého prijímania si zaspomínali aj ich rodičia. A na čo sa najviac tešia v počas 
slávnostného dňa?

Od pondelka čerpám dovolenku. Ak budete potrebovať službu kňaza obráťte sa na:
Rímskokatolícky farský úrad Nižný Hrabovec:
Tel. číslo: 0907 107 225

Aj tento mesiac vo štvrtok 12. 5. 2022 sme všetci pozvaní na stretnutie Združenia 
Faustínum do kláštora, kde sa stretneme po sv. omši. V Lectio Divina tentokrát bude-
me rozjímať spolu s otcom Tomášom nad textom zo Sv. Písma: Jn 13,16-20.

Chodím na stretko a počúvam, čo hovorí pán farár. Učím sa 
na hodine náboženstva. Strašne sa teším ako prednesiem prosbu: 
„Pane Ježišu, posilňuj svoj ľud chlebom z neba, aby sa zveľaďo-
val v láske k tebe.“ A ešte viac sa teším na stretnutie s Ježišom. 
Amélie Dvořáková

Učím sa aj na náboženstve aj doma s rodičmi a babkou. 
Mamka bola na prvom svätom prijímaní v kostole v Sačuro-
ve v roku 1997 – dp.Vincent Burda. Teším sa na stretnutie 
s Ježišom v Eucharistii. Viktória Magurová

MAMA ĎAKUJEM
„Pohľad Matky, pohľad matiek. Svet, ktorý hľadí do budúcnosti bez ma-
terského pohľadu, je krátkozraký.“ „Musíme sa od matiek naučiť, že hr-
dinstvo preukazujeme schopnosťou dávať samých seba, silou v spolucíte-
ní a múdrosťou v pokore,“

- pápež František. -

Pri učení náboženstva mi pomáha hlavne moja mam-
ka a ešte aj sestra Kristínka. Rozprával som sa o tom 
so sestrou, pozreli sme si aj video z jej prvého sv. 
prijímania, ktoré mala 26.mája 2013 v Nižnom Hru-
šove pri d. o. Ferčákovi. Teším sa, že Ježiško príde 

do môjho srdiečka.  Jozef Štefanov



Ja sa pripravujem tak, že sa učím z knihy, ktorú mi dal pán 
farár. Počúvam, čo hovorí pán farár v kostole. Moja mamka 
mi pomáha a raz mi pomohla babka, keď bola na návšte-
ve. Moja mamka mala prvé sväté prijímanie v Oponiciach 
v kostole sv. Petra a Pavla. Najviac sa teším, že budem pri-
jímať Telo Kristovo a aj na spoveď, že sa zbavím hriechov. 
Lilien Hromuľáková

Základné pravdy viery som sa naučila 
v škole. Pomáha mi pri tom mamka. 

Teším sa, že prijmem Telo Pána Ježiša v podobe Eucha-
ristie. Veľmi sa teším. Natália Krajňáková

Chodím do kostola a učím sa nové 
veci o Ježišovi a o Cirkvi. Učím sa 
sama, ale rodičia mi často pomáhajú 
a vysvetľujú mi veci, ktorým nero-
zumiem. Často mi pomáha aj moja 
babka. Rodičia k sviatosti pristúpili v kostole v Nižnom 
Hrušove ako ja. Na tento deň sa teším najviac, je to naj-
dôležitejší. Teším sa aj na to, že tam bude celá moja ro-
dina a spolu to potom oslávia so mnou. Sofia Mikulová

Chodím do kostola na sväté omše, na hodiny náboženstva 
a tiež na stretká, ktoré sú na fare. Na prvé sväté prijímanie 
sa pripravujem na hodinách náboženstva, na fare a učím sa 
aj s mamkou. Moji rodičia pochádzajú z Nižného Hrušova. 
Na prvé sväté prijímanie boli v našom kostole a pripravo-
val ich pán dekan Jozef Mríz. Moja mamka vtedy niesla 
biely vankúšik s krstnou košieľkou.Áno, teším sa, že prij-
mem Pána Ježiša. Ester Sopková

Miništrujem v kostole a pravidelne sa modlím. 
S učením mi pomáhajú rodičia. Rodičia mali sláv-
nosť svätého prijímania vo Viničnom a v Nižnom 
Hrabovci za pána farára Františka Stahovca. Teším 
sa na stretnutie s Ježišom. Roman Siekel

Učím sa otázky, ktoré nám dal 
náš pán farár a pomáhajú mi ro-
dičia. Mama pristúpila k prvé-
mu sv. prijímaniu v našom kostole v Nižnom Hrušo-
ve a pripravoval ju vdp. František Stahovec. Piesne 
a doprovod na klavíri s nimi nacvičovala Martina 
Gajdošová. Bolo to v júni 1989. Najviac sa teším, 
že prijmem Ježiša do svojho srdca. Maroš Soták

Doma sa stále učím s rodičmi. Veľkým príkladom 
k viere mi idú starý rodičia, ktorý mi často pomáha-
jú s učením. Veľmi ma zaujímalo ako prebiehala sláv-
nosť mojich rodičov. Obidvaja pochádzajú z Nižného 
Hrušova a pripravoval ich pán farár 
František Stahovec. Najviac sa te-
ším na prijatie Pána Ježiša do svoj-
ho srdiečka. Kristína Lukáčová

Základné pravdy viery sa učím na hodinách nábožen-
skej výchovy s pánom farárom. Doma mi pomáhajú 
rodičia aj starý rodičia. Teším sa že prijmem Ježiša do 
svojho srdca. Lea Vargová

Deťom ďakujeme za milé a úprimné svedectvá. Veríme, že ich príprava bola 
požehnaním a prijatie živého Ježiška, nech je pre nich duchovnou posilou, aby 
si zachovali detskú čistotu a radosť.

Modlím sa, rozprávam sa s rodičmi o sviatosti pokánia, 
o tom, aké je dôležité mať čisté srdce. Každý večer mi 
mamka číta Bibliu a rozprávala mi o Eucharistických zá-
zrakoch. Učím sa aj doma, pomáha a vysvetľuje mi mam-
ka aj ocko. Mamka mi povedala, že keď som bol pokrste-
ný, stal som sa Božím dieťaťom. Boh ma miluje a ja som 
jeho milované dieťa. Mamka aj s ockom pristúpili k prvé-
mu svätému prijímaniu v kostole v Nižnom Hrušove v ten 
istý deň. Pripravoval ich duchovný otec František Staho-
vec. Teším sa na to, že po sviatosti pokánia do môjho srdiečka príde Ježiško 
a bude už navždy so mnou. Michael Demčák


