Niekoľko základných informácií
o príprave ku sviatostiam
vo Farnosti Bošáca

Pre vnútornú potrebu Farnosti Bošáca
2017

Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré ustanovil Ježiš Kristus (priamo alebo nepriamo), aby nimi
sprostredkovane privádzal do duše človeka neviditeľnú Božiu milosť.
V Katolíckej cirkvi máme 7 sviatostí, ktoré z dôvodu platnosti a dovolenosti, prijímame pod
osobitnou záštitou (dohľadom) Cirkvi a jej hierarchiou.
Obyvatelia farnosti spadajú pod právomoc miestneho farára najmä v otázke prijatia sviatosti
krstu, 1.Prijímania, birmovania a manželstva. Z vážnych a rozumných dôvodov môže miestny
farár udeliť záujemcom písomné dovolenie prijať spomínané sviatosti v inej farnosti.
Okrem blízkej prípravy na sviatosť kňazstva, prebieha osobitná príprava k prijatiu ostatných 6
sviatostí pod vedením farára v rámci jednotlivých farností. V našej prebieha nasledovne:

KRST
Keďže ide o prvú a najhlavnejšiu sviatosť, bez ktorej nemôžeme prísť do neba, je rozumné
zbytočne neodkladať jej prípravu a prijatie (čím skôr).
 Malých detí: Nahlasovanie u farára prebieha priebežne počas roka a príprava spočíva
v 1 – 2 stretnutiach s rodičmi a krstnými rodičmi dieťaťa. Treba priniesť so sebou rodný
list dieťaťa, príp. potrebné doklady spôsobilosti rodičov a krstných rodičov dieťaťa.
Pri krste dieťaťa je v tomto prípade rozhodujúci záujem a predpoklady rodičov a krstných
rodičov. Je pravidlom, že dieťa príjme sviatosť krstu v dohodnutú nedeľu počas roka.
 Detí mladšieho školského veku: Tu je rozhodujúce, ako si samotné dieťa, pod dohľadom
rodiča, osvojuje základné vedomosti z náboženstva v rámci rodinnej a školskej katechézy.
Blízka príprava prebieha v rámci mesačných stretnutí farskej katechézy, obyčajne počas
3. ročníka povinnej školskej dochádzky (ide o súčasť prípravy na 1. sv. prijímanie).
Dieťa zvykne byť pokrstené krátko pred slávnosťou 1. sv. prijímania.
Prihlasovanie formou dotazníka prebieha počas mesiaca september.
 Detí staršieho školského veku: Blízka príprava býva obyčajne súčasťou prípravy na
prijatie sviatosti birmovania (pred ňou je dieťa pokrstené a príjme Sviatosť Oltárnu).
Dĺžka tejto prípravy je závislá od nadobudnutia poznatkov a života podľa nich z rodinnej
a školskej katechézy samotného dieťa, so súhlasom rodiča (minimálne však 15 mesiacov).
Prihlasovanie formou dotazníka prebieha v mesiaci máj podľa oznámenia farára.
 Dospelých: Blízka príprava prebieha formou pravidelných stretnutí a praktizovania
nadobudnutých poznatkov počas cca. 18 mesiacov, pri zohľadnení možností prihlásených.
Na záver úspešnej prípravy príjme dospelý okrem krstu aj birmovku a 1.Prijímanie.
Prihlasovanie formou dotazníka prebieha v mesiaci september.

ZMIERENIE + EUCHARISTIA (1.Spoveď + 1.Prijímanie)
Po krste, prežívame v týchto dvoch sviatostiach osobitnú lásku Božieho Syna, ktorý lieči
naše rany na duši a posilňuje nás svojou blízkosťou.
 Deti mladšieho školského veku: Blízka príprava prebieha v rámci školského roka
(zvyčajne v 3. ročníku povinnej školskej dochádzky) formou mesačných stretnutí farskej
katechézy. Dieťa na stretnutia prichádza v sprievode aspoň jedného z rodičov a osvojuje
si praktizovanie získaných vedomostí ako aj záujmu o pravidelnú účasť na sv. omšiach.
Prijatie týchto sviatostí býva obyčajne na záver školského roka.
Nahlasovanie formou dotazníka prebieha v mesiaci september.



Deti staršieho školského veku: Podobná príprava ako na krst (viď. vyššie).
Dospelí: Podobná príprava ako na krst dospelého (viď. vyššie).

BIRMOVANIE
Prijatím tejto sviatosti získavame osobitné dary Ducha Svätého, ktorý v nás má upevniť
nadobudnuté Božie milosti a posilniť nás v odvážnom vydávaní svedectva o Pánu Bohu.
 Deti staršieho školského veku:
Blízka príprava prebieha formou mesačných stretnutí farskej katechézy, zapájaním sa do
života farnosti a praktizovaním nadobudnutých vedomostí a doteraz získaných sviatostí.
K prijatiu sviatosti birmovania je rozhodujúci predovšetkým osobný záujem birmovanca.
Vážnou prekážkou k jej prijatiu je birmovancovo opakované pohoršujúce sa správanie na
verejnosti, príp. iné vážne delikty.
Dĺžka prípravy je minimálne 15 mesiacov a zavŕšená je spoločným udelením sviatosti
birmovania biskupom alebo jeho zástupcom (u nás v 3 – 4 ročnom cykle).
Prihlasovanie formou dotazníka prebieha v mesiaci máj podľa oznámenia farára.
 Dospelí:
Podobná príprava ako pre deti staršieho školského veku s prihliadnutím na osobitné možnosti
prihlásených, najmä v otázke prispôsobenia termínu prípravných stretnutí (viď. vyššie).
Prihlasovanie formou dotazníka prebieha v mesiaci máj podľa oznámenia farára.

POMAZANIE CHORÝCH
Touto sviatosťou chce Boh osobitným spôsobom posilniť a uzdraviť dušu a niekedy aj
telo vážne chorého alebo zomierajúceho katolíka.
Treba pripomenúť, že nie je možné s úžitkom prijať túto sviatosť pokrstenému napr. v kóme,
ktorý celý život o Pána Boha nestál, nedá sa predpokladať, že by poznal jej význam, aj keď
príbuzní by si priali, aby mu bola udelená.
V rámci našej farnosti ponúkame formou krátkej návštevy možnosť pre nahlásených ťažko
chorých a nevládnych prijímať v určitej pravidelnosti (obyčajne k 1. piatku) počas roka
sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Podobne raz za 2-3 roky môžu prijať pomazanie chorých tí,
ktorých stav je stabilizovaný. V prípade náhleho zhoršenia stavu, nutnosti vážnej
operácie, akútnej príhody...je možné prijať sviatosť pomazania chorých kedykoľvek.
V takomto prípade je rozumné dať vedieť farárovi alebo kaplánovi, ktorý, ak je to aspoň
trochu možné, rád poslúži udelením tejto sviatosti aj s podaním Eucharistie.
Ak to nie je možné stihnúť pred odchodom do nemocnice, je potom dobré využiť služby
nemocničných kaplánov, či kňazov, ktorí chodia do nemocníc.
Tu obzvlášť platí: „Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra!“

MANŽELSTVO
Zmluvou o láske do smrti medzi jedným slobodný mužom a jednou slobodnou ženou
(slobodný ≠ rozvedený) chce Boh zviditeľňovať vzťah Ježiša Krista s Cirkvou. Preto má
v Jeho očiach manželstvo taký mimoriadny a posvätný význam. Preto manželia, usilujúci sa
s Božou pomocou žiť vzájomnú vernosť a nerozlučiteľnosť až do smrti, sú veľkým
dobrodením pre seba, pre svoju rodinu, pre Cirkev, národ, štát, pre svoje okolie.
Tam kde takáto Bohom potvrdená zmluva chýba a dotyční žijú spolu ako manželia, hovoríme
o neusporiadanom vzťahu, o živote v smrteľnou hriechu. V takomto stave nie je možné
s úžitkom prijímať sviatosti (chodiť na spoveď a na Prijímanie). Neobstojí tu ani častá
výhovorka: „aj iní tak žijú“, „dneska je to normálne“...
Ak je možné vzťah usporiadať, je najlepšie tak urobiť čím skôr – požiadať o prípravu k
sobášu, zosobášiť sa a oživiť svoj duchovný život. Ide totiž o odstránenie ničivej sily hriechu,
večnú spásu duše, ako aj o príklad vo svojom okolí.
V prípade, že nie je možné rozísť sa, zaviazať sa sľubom k životu „ako brat a sestra“ alebo sa
pred Bohom zosobášiť, rozumné je namáhať sa, v čom sa dá. Udržiavať si vzťah k Bohu
a k Cirkvi najmä v každodennej modlitbe, v účasti na aspoň nedeľných sv. omšiach,
v náboženskej výchove svojich detí, v trpezlivom znášaní ťažkostí, v častých skutkoch
pokánia,...v nádeji, že si to Boh všimne a dopraje mi nezomrieť bez prijatia sviatostí
zaopatrenia. V nebezpečenstve smrti, totiž, vždy môžeme i máme prijať sviatosti.
Vzhľadom na posledné inštrukcie našich predstavených, ktoré chcú byť čiastočnou
odpoveďou na súčasný stav katolíckych manželstiev a rodín, bude prebiehať blízka príprava
na prijatie sviatosti manželstva v našej farnosti nasledovne, v 2 termínoch:
 Jesenný: Záujemcovia o prípravu na sobáš sa osobne prihlásia u farára v mesiaci
september. Príprava bude prebiehať počas nasledujúcich troch mesiacov (október,
november, december) formou zhruba hodinového stretnutia v dohodnutý deň týždňa.
Snúbenci, ktorí úspešne absolvujú jesennú prípravu na sobáš môžu počítať
s termínom sobáša od Veľkonočného týždňa do konca mesiaca august, príp. aj
neskôr do Adventu.
 Jarný: Záujemcovia o prípravu na sobáš sa osobne prihlásia u farára v mesiaci
marec. Príprava bude prebiehať počas nasledujúcich troch mesiacov (apríl, máj, jún)
formou zhruba hodinového stretnutia v dohodnutý deň týždňa. Snúbenci, ktorí úspešne
absolvujú jarnú prípravu na sobáš môžu počítať s termínom sobáša od začiatku
septembra do konca Fašiangov, s výnimkou Adventu, príp. aj neskôr po Veľkej
noci.
Poznámka: So sobášnym obradom spojeným aj so svätou omšou môžu počítať snúbenci, pre
ktorých je hodnota svätej omše dôležitou osobnou potrebou. Za sobášny deň sa najčastejšie
považuje sobota. Vzhľadom na okolnosti je možné dohodnúť si aj iný deň týždňa na uzavretie
manželstva, okrem piatka, ktorý máme prežívať s osobitnou kajúcnosťou.
___________________
Kontakt: osobne – pred/po svätej omši; pri stretnutí; podľa dohody kedykoľvek;
telefonicky – 0948 687 868; 0905 694 192 (farár)
- 0950 460 756 (kaplán);
písomne – Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bošáca, č. 17; 913 07;
elektronicky - bosackafara@gmail.com.

Zostavil: farár Jankovič

