
Vážení rodiče, 

rádi bychom Vašim dětem v nadcházejícím školním roce nabídli přípravu na svátost smíření 

a eucharistii. Jednalo by se o celkem sedmnáct setkání, včetně samotné slavnosti „prvního 

svatého přijímání“.  

Společně bychom se scházeli na faře v Licibořicích, vždy v neděli odpoledne od tří hodin, 

do půl páté, a to ve dnech: 

20. září, 11. října, 25. října, 15. listopadu, 29. listopadu, 6. prosince, 17. ledna, 7. února, 

21. února, 7. března, 21. března, 11. dubna, 25. dubna, 2. května, 16. května, 30. května 

a 6. června (slavení „prvního svatého přijímání“).  

Data jsou již předem dané, abychom s nimi mohli všichni počítat. Z nejrůznějších důvodů je 

ale možné využít maximálně 3 absencí. Další podmínkou v rámci přípravy je navštěvování 

min. 3. třídy ZŠ a min. 2 roky hodiny náboženství. 

S sebou na jednotlivé schůzky dítěti stačí pouze psací potřeby a přezůvky. 

V programu jednotlivých setkání bychom rádi částečně využili tzv. „Katecheze Dobrého 

pastýře“. Tento koncept vymyslely na základě pozorování náboženských potřeb dětí Sofia 

Cavalletti a Gianna Gobbiová přibližně před šedesáti lety. Charakteristické pro tento 

typ katecheze je kérygmaticko-liturgický model, který s ohledem na pedagogický přistup 

Marie Montessoriové (celistvý přístup k dítěti), napomáhá uvádět dítě do křesťanské víry. 

Autorky povzbuzují katechety myšlenkou „pomoz dítěti, aby se přiblížil k Bohu sám.“ 

Celá příprava je postavená na pozvání dětí Ježíšem ke společnému stolu a ke společenství 

s ním. Postupně se budou probírat témata víry, která úzce souvisí s již zmiňovanými svátostmi. 

Jedná se o: vyznání víry, vztah s Bohem, Ježíšem a Duchem svatým; hřích, odpuštění, sv. 

smíření + slavení této svátosti; sv. eucharistie + slavení svátosti, mše svatá, společenství. 

Přijetí sv. smíření a eucharistie představuje pro dítě důležitý mezník v jeho duchovním životě. 

Byli bychom rádi, kdybyste toto období přípravy a samotného slavení mohli Vy, 

milí rodiče, prožívat spolu se svým dítětem. Proto přijměte pozvání (ve stejný čas, na stejném 

místě) k setkání, která jsou určená přímo Vám. Taktéž důležitým bodem přípravy je hojná účast 

na slavení mší svatých. Nebojte se při nich si sedat do předních lavic. Tímto gestem můžete 

svému dítěti dopřát pocit intenzivnějšího zapojení se do slavení, na které potřebuje vidět. :) 

 

Budeme rádi, když se 20. září s Vámi a Vaším dítětem uvidíme. 

Požehnaný začátek školního roku! 

 


