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Milí rodičia,
spomeniete si ešte na deň krstu Vášho dieťaťa? Kňaz sa Vás pýtal: „Keď žiadate krst, beriete na seba povinnosť
vychovávať Vaše dieťa vo viere. Ste si vedomí tejto povinnosti?“ Vtedy ste odpovedali „áno“. Možno to bolo bez
uváženia, alebo zo zvyku. Chcem Vás povzbudiť: Pamätajte, že Vy ste prví učitelia viery pre Vaše deti. Nie
kňazi, nie učitelia náboženstva, ale Vy! Teraz sa Vaše dieťa pripravuje na 1. sv. prijímanie. Chceme Vás poprosiť
o tieto TRI ZÁVÄZKY.
1. záväzok: Každú nedeľu sa zúčastnite s Vaším dieťaťom na svätej omši. Bez výnimky! Či prší alebo sneží, či
predošlý deň ste boli na výlete alebo v nedeľu máte naplánovanú nejakú návštevu. Svätých omší od soboty
podvečer do nedele večera je v Kežmarku dostatok. Naplánujte si vždy tak program, aby ste svätú omšu nikdy
nevynechali. Svätá omša je stretnutie s Bohom. A to sa neodmieta! Pozor na to, ako zmýšľate a hovoríte o Bohu,
o viere, o Cirkvi. Pozor na neslušné výrazy u Vás doma. Nie preto, aby to dieťa nepočulo, ale preto, že vôbec
nepatria do slovníka slušných ľudí. V prvom rade Vás prosím, aby ste Vy boli pre Vaše dieťa vzorom kresťanského
života.
2. záväzok: Počas prípravy na 1. sv. prijímanie nevynechajte s Vaším dieťaťom ani jednu svätú omšu určenú pre
deti každý piatok večer o 16:30 hod. v bazilike.
3. záväzok: Milí rodičia, uvádzajte Vaše dieťa do pravidelnosti v modlitbe predovšetkým večer pred spaním. Môže
to byť krátka modlitba vlastnými slovami. Poďakujte s ním za prežitý deň, za rodičov, súrodencov, starých rodičov,
za dobrú známku v škole a podobne. K tomu pridajte základné kresťanské modlitby: Otčenáš, Zdravas Mária, atď.
Prosím, nezabudnite sa v rodine modliť aj spoločne. Možno jeden desiatok ruženca, Korunku k Božiemu
milosrdenstvu, litánie. Možností je naozaj veľa. Sme presvdčení, že máme za čo prosiť a ďakovať. Pamätajte na
dôležité pravidlo: „Rodina, ktorá sa modlí spolu, ostáva spolu!“ Dávame Vám aj pobožnosť k Matke Eucharistie.
Zažnite doma sviecu, položte krížik na stôl, dajte k tomu obrázok Panny Márie, ktorý sme Vám priložili
a pomodlite sa alebo nejakú modlitbu k Panne Márii.
Milí rodičia, usilujte sa jednotlivé obdobia cirkevného roka prežívať aj v rodine. V času Adventu majte doma
adventný veniec, pri ktorom sa budete modliť, počas Vianoc pri stromčeku alebo betleheme, cez pôstne obdobie
bude možné prísť na pobožnosť krížovej cesty do kostola, ale môžete sa ju pomodliť aj doma atď.
Prosím, motivujte Vaše dieťa, aby sa tešilo na prvé sväté prijímanie a Vy spolu s ním. Neklaďte dôraz na vonkajšie
veci (šaty, oslava, darčeky a pod.). Zamerajte sa na hĺbku - na vnútro Vášho dieťaťa.
Milí rodičia, možno žijete vo vzťahu, ktorý nie je v súlade s Božími prikázaniami, alebo ste už dlhší čas nepristúpili
k sviatostiam. Príprava Vášho dieťaťa je príležitosťou dať si tieto veci do poriadku. Neodkladajte to! Nemajte
obavu, napíšte nám, alebo sa zastavte za nami na fare v Kežmarku. Kontakty sú uvedené v hlavičke tohto listu. Je
naším vrúcnym želaním, aby v deň slávnosti ste aj Vy, ak to bude možné, mohli spolu s Vaším dieťaťom pristúpiť
k svätému prijímaniu a predtým k svätej spovedi. Bude to ten najkrajší dar pre Vaše dieťa.
K tomuto listu sme „pribalili“ aj leták s dátumami „Stretnutí pre manželov“. Je to naša nová aktivita. Mnohé
manželstvá sú v kríze a ich vzťahy prežívajú ťažkosti. Možno aj to Vaše. Ponúkame Vám možnosť niečo s tým robiť.
Prosím, príďte na tieto stretnutia. Ak nie na všetky, tak aspoň na niektoré. Dátumy si poznačte do kalendára.
Všetkým Vám želáme a vyprosujeme, aby čas prípravy na prvé sväté prijímanie bol radostným časom obnovenia
viery Vášho dieťaťa a viery celej Vašej rodiny.
Váš duchovný otec František Trstenský a páni kapláni
PS: Ešte jedna prosba a prísľub. Budeme sa za seba navzájom modliť. Vy za nás a my za Vás, lebo modlitba má pred
Pánom Bohom úžasnú silu.

