
Vážení rodičia! 
 
 Prijmite, prosím, srdečný a úprimný pozdrav.  

Prežívame obdobie, kedy sme museli zmeniť a prispôsobiť mnoho z nášho každodenného 
zabehaného spôsobu života a veľa úplne samozrejmých vecí sa muselo nepredpokladane zmeniť. 
Mnohých z Vás určite zaujíma aj to, ako to bude s prvým svätým prijímaním, ktoré bolo 
naplánované na 10. mája o 10.30 hod. Už od začiatku mimoriadneho stavu som premýšľal, či 
treba preložiť túto krásnu slávnosť. Bolo treba počkať na usmernenia zdravotníckych 
a občianskych autorít ohľadom prípadného vývoja epidémie v našej krajine. Po dohode s pani 
zástupkyňou sme usúdili, že v danej situácii a v horizonte iba pár týždňov, ktoré nás delia od 
spomínaného dátumu, bude najlepšie dátum prvého svätého prijímania preložiť na ešte zatiaľ 
bližšie neurčený pravdepodobne jesenný deň. O všetkom sa včas s Vami poradím.  

Zároveň Vám chcem poďakovať za doterajšie mesiace prípravy. Možno Vás bude zaujímať, 
ako postupovať ďalej? Trošku zopakujem už povedané veci: najdôležitejšia je výchova k viere, 
ktorú svojim deťom sprostredkovávate a rovnako dôležitá systematická vedomostná príprava 
a výchova na hodinách Náboženskej výchovy na základných školách. Verím, že aj keď v tomto 
období prestali spoločné stretnutia na piatkových svätých omšiach, predsa neustal Váš osobný 
záujem o rozvíjanie viery Vašich detí. Chcem Vám všetkým poďakovať za Vašu usilovnosť 
a povzbudiť Vás k sledovaniu bohoslužieb v nedeľu i počas troch dôležitých dní: Zeleného 
štvrtku, Veľkého piatku a veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu večer. Tieto dni tvoria 
najdôležitejšie momenty, akoby srdce celého kresťanského roka. Čo sa týka obnovenia 
spoločných stretnutí pred prvým svätým prijímaním (i kvôli technickej príprave samotného 
prijatia birmovania), to všetko bude možné jasnejšie organizovať až keď pominú spomínané 
zdravotné riziká a bude obnovený bežný chod života. 

V tejto súčasnej situácii je možno práve priestor na otestovanie osobnej viery. Čas, kedy to 
nie je o kostole, o škole, o farárovi, o piatkových omšiach, na ktoré musíme ísť, ale o tom, ako 
osobne žijeme s Bohom. 

Úprimne Vám ďakujem, že ste venovali pozornosť môjmu listu. 
 
        So želaním pekných dní 


