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DIEŤA SA UČÍ POZNÁVAŤ JEŽIŠA KRISTA V RODINE AJ NA HODINÁCH NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY. VĎAKA NEMU BY MALO POCHOPIŤ, ŽE BOH MILUJE VŠETKÝCH 
ĽUDÍ A POZÝVA ICH K ŽIVOTU S NÍM. V TEJTO ČASTI PRÍPRAVY NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE SA BLIŽŠIE POZRIEME NA NAŠE SVEDOMIE

Sviatosť zmierenia ako obnovenie priateľstva s Bohom (1. časť )

Poznanie, že Boh miluje všetkých ľudí, umožní die-
ťaťu vytvoriť si skutočný vzťah k Bohu, lebo ho bu-
de vnímať ako toho, kto miluje a pozýva aj jeho. Na 
základe prežívania týchto skutočností spozná, že 
hriech je odmietnutím pozvania Boha. Toto všet-
ko tvorí základ výchovy kresťanského svedomia.

V tomto veku je potrebné:
− Učiť dieťa robiť rozhodnutia.
− Rozvíjať v dieťati túžbu po dobre a pravde.
− Budovať v dieťati dôveru v seba samého.
− Viesť dieťa k vedomiu, že je zodpovedné 

za svoje činy.
Podmienkou takejto výchovy je vzťah lásky me-

dzi rodičmi a dieťaťom. Hriech sa následne ukáže 
ako neochota odpovedať na Božie volanie. Hriech 
je realita, ktorá ničí vzťah s Bohom a ľuďmi.

CESTA ZMIERENIA
Daniela a Pavol 
sú priatelia na 
život a na smrť. 
Často ich vidieť 
spolu. Veľa času 
trávia pri hre. 
Keď je pekné po-
časie, sú vonku. 
Ak prší, sú buď u jedného, alebo u druhého. 

Dva dni už ich nevidieť spolu. Viete prečo? 
Pohnevali sa. Daniela zničila pri hre Pavlovho 
šarkana. Nahnevaný Pavol ju kopol. Ona mu to 
vrátila. Potom si škaredo nadávali a Pavol zakon-
čil hádku vyhlásením: „Priateľstvu je koniec.“

Po čase Daniela začala premýšľať. To sa pred-
sa nemôže takto skončiť. Rada by sa zmierila. 
Má však strach, či Pavol neodmietne jej ponu-
ku na zmierenie. Aj Pavol by rád obnovil pria-
teľstvo, ale nevie ako na to. Je mu veľmi ľúto, 
že Danielu kopol. 

O niekoľko dní šiel Pavol do obchodu. Na ces-
te stretol Danielu. Obidvaja boli v rozpakoch. 
Po krátkej chvíli sa Daniela naňho usmiala. Pa-
vol zareagoval: „Mrzí ma, že som ťa kopol.“ „To 
nič,“ odvetila Daniela.

„Mám všetko, 
čo treba na opra-
vu tvojho šar-
kana. Mohli by 
sme sa stretnúť 
a  opraviť ho,“ 
povedala Danie-
la. „Mohlo by to 
byť ešte dnes,“ 
zareagoval Pavol.

Veľký kameň spadol obom zo srdca. Plní rados-
ti si dohodli najbližšie stretnutie. Od tej chvíle 
sa ich priateľstvo stalo ešte pevnejším a hlbším.

PRIATEĽSTVO
Priateľstvo je vzácny poklad. Odpovedz na na-
sledujúce otázky:

Ako sa prejavuje priateľstvo medzi nami 
a Bohom?

Ako sa prejavuje priateľstvo medzi tebou 
a rodičmi?

Ako sa prejavujú priateľské vzťahy v škole?

Ako žiješ priateľstvo medzi kamarátmi?

NIČENIE PRIATEĽSTVA – HRIECH
Hrešiť znamená:
− ničiť priateľstvo s Bohom i ľuďmi;
− porušovať Božie príkazy.
Hriech je najväčšie zlo, lebo ničí priateľstvo. 
Hriech je najväčšie zlo, lebo bráni rásť v láske.

SPYTOVANIE SVEDOMIA
Čo je to svedomie? 
Je to „miesto v srd-
ci“ človeka, kde po-
čuje ozvenu Božie-
ho hlasu. Tento hlas 
vyzýva robiť dobro 
a vyhýbať sa zlu.

Svedomie je pre nás akoby:
Zvonček
Upozorňuje ma, aby som nezabudol robiť to, 

čo je dôležité.
Semafor
Pri mojich rozhodnutiach mi ukazuje, čo mô-

žem a čo nie.
Červená niť
V mojom živote mi ukazuje správnu cestu.
Maják
Nasmerováva ma k cieľu. Pomáha mi vyhnúť sa 

nebezpečenstvu.
Zrkadlo
Ukazuje mi, aké je moje správanie.

PRIZNANIE SI CHÝB (ĽÚTOSŤ)  
− VYZNANIE HRIECHOV
Prvým krokom na obnovenie priateľstva je prizna-
nie si zla, ktoré narušilo priateľstvo. Nestačí si však 
len chybu priznať, je potrebné ju tiež oľutovať.

Ľútosť je bolesť duše nad spáchaným hriechom.
Ľútosť sa dá prejaviť gestami:
− slzou v oku,
− sklonenou hla-
vou,
− rukou na hru-
di,
− inými gestami.
Ľútosť sa dá vy-
jadriť slovami:
− Je mi to ľúto.
− Mrzí ma to.

Pri svätej spovedi môžeme ľutovať rôznym spô-
sobom, napríklad vlastnými slovami: Pane Ježi-
šu, je mi ľúto, že som bol taký zlý.

Ľutovať môžeme aj slovami Svätého písma: 
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

Napíš prejavy ľútosti vo svojom srdci:

v rodine:

v škole:

ČAS NÁPRAVY 
 − ČAS OBNOVENÉHO PRIATEĽSTVA
Aby ľútosť bola naozaj pravá, je potrebné na-
praviť to, čo sme v priateľstve pokazili. Cieľom 
zmierenia je ešte väčšia láska. Obnovu priateľ-
stva by mala sprevádzať radosť a vďačnosť. 

Aj ty pôjdeš prvýkrát na sviatosť zmierenia, 
čiže na svätú spoveď. Sviatosť zmierenia je vlast-
ne stretnutie s milujúcim Pánom Ježišom, kto-
rý ti odpúšťa hriechy, ak ich vyznávaš a ľutuješ. 
Preto sa nemusíš báť. 

Pracovný list si môžete stiahnuť z našich 
internetových stránok. O téme sviatosti 
zmierenia sa môžete dozvedieť viac vo 
videu pátra Pavla Trga, SJ, na našom webe.
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