
FA „Staň sa fatimským pastierikom“ ČERÍN 

Úcta k Eucharistii 

Obrázok Anjel – Anjel, ktorý dal deťom sv. 

prijímanie, nám pripomína, aby sme s čo 

najväčšou zbožnosťou prijímali Pána 

Ježiša v Eucharistii. 

Na sv. omši sú s nami prítomní aj naši anjeli strážcovia. Pri 

každom z nás stojí anjel, ktorý o chvíľu položí na oltár to, čo 

chceme obetovať Pánu Ježišovi. Zamysli sa čo mu obetuješ: 

seba, svoje vedomosti, svoju rodinu, slabú ochotu ísť na sv. 

omšu. Môžeš predniesť aj svoje prosby. Prosme za ľudí, 

ktorí bez úcty prijímajú Eucharistiu. Odovzdajme svoj dar 

anjelovi, aby ho zaniesol pred Boží trón. 

Úloha:       Ak prijmeš Pána Ježiša, obetuj mu svoju 

ochotu prísť na sv. omšu. Tí čo ste ešte neboli na 1. 

sv. prijímaní, proste Pána Ježiša, aby ste sa na to čo 

najlepšie pripravili.  

 (Na druhú stranu kartičky napíš alebo nakresli  

ako sa ti podarilo splniť túto úlohu.)  

Potvrdzujem, že úloha bola splnená. 

Podpis oprávnenej osoby: 

Sv. ruženec som sa pomodlil dňa: dátum, podpis 
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