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OBRAD PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA 

Z á k l a d n é p r a v i d l á 

1. Je povinnosťou rodičov a tých, čo rodičov, ako aj farára 
zastupujú, postarať sa, aby deti po dosiahnutí užívania rozu
mu boli vhodne pripravené a čo najskôr - po predchádzajúcej 
sviatostnej spovedi - posilnené eucharistickým pokrmom. 
Farár má bdieť aj nad tým, aby k posvätnej hostine nepristú
pili deti, ktoré ešte nedosiahli užívania rozumu, alebo ktoré 
nepovažuje za dostatočne pripravené. 

2. K tomu, aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla podávať 
deťom, vyžaduje sa, aby mali dostatočné poznanie a primera
nú prípravu, a to tak, aby vedeli chápať Kristovo tajomstvo 
úmerne svojmu rozumu a s vierou a nábožne prijať Pánovo 
telo. 

3. Deťom, ktoré sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti, 
môže sa podať Eucharistia, ak vedia rozlíšiť Kristovo telo 
od obyčajného pokrmu a sväté prijímanie úctivo prijať. 

4. Cirkevné zákony viažu pokrstených v katolíckej Cirkvi 
alebo do nej prijatých, ktorí dostatočne užívajú rozum a -
ak sa výslovne niečo ináč v práve neustanovuje - doplnili 
siedmy rok života. 

5. Každý veriaci, ktorý bol už uvedený do najsvätejšej Eu-
charistie, je povinný aspoň raz do roka prijať sväté prijímanie. 
Tento príkaz sa má splniť vo Veľkonočnom období, ak sa 
zo spravodlivej príčiny nesplní v inom čase v priebehu roka. 

Prvá svätá spoveď 

6. V čase blízkej prípravy treba s deťmi vykonať aspoň raz 
kajúcu pobožnosť, ako je v Ordo paenitentiae na str. 173 n. 
V čase bližšej prípravy totiž treba dbať aj na prípravu srdca. 

7. Deti riadne pripravené pristúpia pred prvým svätým prijí
maním k sviatosti zmierenia. Kňaz v superpelícii a štóle 
vyspovedá deti v rámci Obradu zmierenia viacerých kajúcni
kov s individuálnym vyznaním a rozhrešením, ako je v Ordo 
paenitentiae na str. 95 n. 
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8. Patrí sa, aby pri deťoch boli rodičia alebo krstní rodičia. 
Rodičom, krstným rodičom a súrodencom sa velmi odporúča, 
aby si vykonali svätú spoveď a spolu s deťmi mali účasť 
na Eucharistii. 

9. Je vhodné a odporúča sa, aby dieťa pred svätou spoveďou 
doma odprosilo rodičov i súrodencov a poprosilo ich o požeh
nanie. (Rodičia to môžu urobiť takto alebo podobne: „Nech 
ti Pán odpustí a nech ťa zachová vo svojej láske a milosti: 
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.") 

Prvé sväté pr i j íman ie 

10. Prvé sväté prijímanie nech sa koná v niektorú Veľkonoč
nú nedeľu. Ak to okolnosti nedovoľujú, môže to byť aj v iný 
deň vo Veľkonočnom období; v krajnom prípade aj mimo 
Veľkonočného obdobia. 

11. Prvé sväté prijímanie (a potom aj ďalšie) sa nemajú brať 
ako izolované a samostatné duchovné úkony, ale ako plná 
účasť na obete svätej omše. Preto tu nemajú miesto akcie, 
ktoré by odvádzali pozornosť detí od eucharistickej obety, ale 
všetko treba usmerniť tak, aby dieťa podľa svojej chápavosti 
čo najlepšie prežívalo plnú účasť na svätej omši a s radosťou 
i šťastím sa zúčastnilo na Baránkovej hostine. 

O b r a d prvého svätého pr i j íman ia 

12. Deti sa v primeranom čase zhromaždia spolu s rodičmi, 
krstnými rodičmi a príbuznými pri bráne kostola, odkiaľ ich 
kňaz s asistenciou, oblečený v omšovom rúchu, privedie pred 
oltár. Na čele sprievodu sa nesie kríž, vedľa kríža idú dvaja 
miništranti so zažatými sviecami, potom ďalší prisluhujúci, 
napokon kňaz a za ním deti. Sprevádzajú ich podľa miest
nych zvykov rodičia a krstní rodičia. Medzitým sa spieva 
primeraná pieseň (Úvodný spev). 

13. Berie sa omša z Veľkonočného obdobia. 

14. Kňaz po primeranom uctení oltára začne zvyčajne sláviť 
svätú omšu. Po pozdrave sa prihovorí deťom takto alebo 
podobne: 
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Drahé deti, 

Pán Ježiš nás zhromaždil, 
aby sme s ním slávili Poslednú večeru, 
pri ktorej ustanovil eucharistickú obetu. 
V nej sa za nás obetuje 
a v nej sa nám dáva ako Chlieb života. 
Sme šťastní, že môžeme byť tak blízko pri Pánu Ježišovi 
a že budete mať prvý raz plnú účasť na svätej omši. 
Pri Baránkovej hostine prijmete Chlieb z neba, 
samého Pána Ježiša. 
Vo sviatosti zmierenia sme sa očistili od hriechov 
a posilnili sviatostnou milosťou. 
Pán Ježiš nás zmieril so svojím Otcom. 
Zmierili sme sa aj navzájom s bratmi a sestrami. 
Naše srdce oplýva radosťou. 
Vyjadrime to aj navonok chválospevom. 

15. Kňaz hneď intonuje chválospev SLÁVA BOHU 
NA VÝSOSTIACH. Potom sa v omši pokračuje zvyčajným 
spôsobom. 

16. V liturgii slova sa odporúča, aby na prednese čítaní pred 
evanjeliom a pri medzispevoch mali účasť rodičia, krstní 
rodičia alebo príbuzní, a podlá okolností aj deti. 

Stačí aj jedno čítanie pred evanjeliom. Čítania sa môžu brať 
buď všetky, alebo sčasti z omše dňa alebo z omše uvádzania 
do kresťanského života alebo z votívnej omše o najsvätejšej 
Eucharistii. 

17. Po krátkej homílii je obrad Obnovenia krstných sľubov. 
Kňaz alebo prisluhujúci drží zapálenú veľkonočnú sviecu, 
od ktorej si zapália svoje sviece deti za pomoci rodičov alebo 
krstných rodičov. Všetci stoja. 

18. Kňaz sa prihovorí rodičom a krstným rodičom takto 
alebo podobne: 

Milí rodičia a krstní rodičia, 

pred niekoľkými rokmi ste priniesli tieto deti na krst. 
Vtedy sa znovuzrodili z vody a z Ducha Svätého 
a dostali vzácny dar: účasť na Božom živote. 
Sľúbili ste, že ich budete vychovávať tak, 
aby sa v nich Boží život stále zveľaďoval. 
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Vyznali ste vieru v Ježiša Krista 
a v tejto viere sa udelil deťom krst. 

Teraz ich privádzate, 
aby mali účasť na oltárnej obete 
a prijali Oltárnu sviatosť. 
Je to vzácna a svätá chvíľa, 
za ktorú sme všetci vďační, 
a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. 

19. Potom sa kňaz prihovorí deťom: 

Milé deti, 

pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia 
vyznali krstnú vieru, v ktorej ste boli pokrstení, 
a stali ste sa Božími deťmi. 
Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši 
a prijmete sviatostného Spasiteľa, 
nášho Pána Ježiša Krista, 
obnovíte si krstné sľuby 
a vyznáte vieru svojím srdcom a svojimi ústami 
pred tvárou svojich rodičov a krstných rodičov 
i pred celou farskou rodinou, 
a sľúbite, že budete ako deti svetla 
kráčať vždy vo svetle Kristovom 
a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. 
Pýtam sa vás. 

Zriekate sa hriechu, 
aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? 

Deti: Zriekam. 

Kňaz: Zriekate sa vábivých pokušení, 
aby vás neovládol hriech? 

Deti: Zriekam. 

Kňaz: Zriekate sa zlého ducha, 
pôvodcu a kniežaťa hriechu? 

Deti: Zriekam. 
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Potom kňaz vyžiada trojité vyznanie viery: 

Kňaz: Veríte v Boha Otca všemohúceho. 
Stvoriteľa neba i zeme? 

Deti: Verím. 

Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, 
jeho jediného Syna a nášho Pána, 
narodeného z Márie Panny, 
umučeného a pochovaného, 
ktorý vstal z mŕtvych 
a sedí po pravici Otca? 

Deti: Verím. 

Kňaz: Veríte v Ducha Svätého, 
v svätú Cirkev katolícku 
v spoločenstvo svätých, 
v odpustenie hriechov, 
vo vzkriesenie tela 
a v život večný? 

Deti: Verím. 

Potom sa kňaz pýta: 

Kňaz: Chcete žit ako deti svetla 
a stále kráčat vo svetle Kristovom? 

Deti: Chcem. 

Kňaz: Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, 
najlepšieho priateľa detí, 
a slúžiť mu verne v katolíckej Cirkvi? 

Deti: Chcem. 

Kňaz: Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej 
obete a na ostatných liturgických úkonoch a 
na pobožnostiach? 
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Deti: Chcem. 

Kňaz: Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, 
zachová vo svojej láske, 
aby ste si hodnosť Božích detí 
chránili nepoškvrnenú 
pre život večný. 

Všetci: Amen. 

Deti si zhasnú sviece za pomoci rodičov. 
Krédo sa vynecháva, lebo bolo v krstných sľuboch. 

20. Nasledujú modlitby veriacich. Berie sa formulár Modlit
by veriacich na prvé sväté prijímanie (Spoločné modlitby 
veriacich, str. 149-150). Jednotlivé vzývania môžu predniesť 
deti. 

21. Prinášanie obetných darov. Odporúča sa, aby chlieb 
a víno priniesli k oltáru niektoré z detí. Je veľmi žiadúce, aby 
deti (aj ostatní) prijímali z hostií konsekrovaných v tejto omši. 

22. Pred eucharistickou modlitbou kňaz povie: 

Na oltári sú položené dary: chlieb a víno. 

Teraz v eucharistickej modlitbe pozdvihneme si srdce 
k Bohu, budeme vzdávať vďaky, potom budem prosiť ne
beského Otca, aby slovami a úkonmi Ježiša Krista Duch 
Svätý premenil chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša, 
a napokon po spoločnej modlitbe Pána zúčastnime sa 
na Baránkovej hostine, na ktorej prijmeme Kristovo telo 
ako Chlieb života. 

23. Okrem sviatkov, ktoré majú vlastnú prefáciu, berie 
sa eucharistická modlitba z omše pre deti; najvhodnejšia 
je Druhá eucharistická modlitba. Podľa okolnosti však možno 
brať aj Prvú alebo Tretiu. 

24. Obrad prijímania. 
Kňaz so zopätými rukami vyzve deti a ľud na modlitbu Pána: 
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Zhromaždili sme sa okolo stola, 
aby sme prijali Kristovo telo a krv. 
Ako jedna rodina sa obraciame k Bohu Otcovi v modlitbe, 
ako nás naučil náš Pán Ježiš: 

Všetci: Otče náš... 

25. Ostatné je ako v misáli. Je vhodné, aby každé dieťa 
niekto sprevádzal k svätému prijímaniu (otec, matka, krstný 
rodič, súrodenec). 

26. Po svätom prijímaní ako pieseň chvály kňaz spolu 
s deťmi spieva pieseň: Pesničku ti zaspievam (Obrad pokánia, 
str. 177 a 237) alebo Chváľte Pána všetky národy (tamže 177) 
alebo sa recituje Čím sa odvďačím Pánovi alebo Pán môj a Boh 
môj (JKS, str. 45). 

27. Pred požehnaním, ktoré nech je slávnostné, kňaz 
sa prihovorí deťom, rodičom a krstným rodičom a povzbudí 
ich, aby vytrvali v milosti. 

28. Napokon sa odporúča, aby namiesto popoludňajšej po
božnosti bola krátka poklona s deťmi pred Oltárnou sviatos
ťou. 


