Drazí rodiče,
Chtěli bychom vás povzbudit v nelehkém duchovním životě, duchovním boji s vnitřním já, v
hluboké vděčnosti Bohu za vše, co pro nás dělá. Ve víře, která rodí hlubokou radost ze
života s Bohem, jenž je největším darem pro naše děti, neboť je činí odolné vůči nedobrým
okolnostem a činí věrnými Dobru.
Díky letošním všemožným omezením, se stane příprava na první svaté přijímání dětí, tím,
čím vždy měla být, předáním víry rodičů dětem. Ve východní církví přichází rodiče za
knězem, že dítě už je připraveno a po krátké přípravě s knězem, přistoupí individuálně
poprvé ke svátostem. Nezáleží tady na věku, ale na jeho duchovní zralosti. Donedávna bylo
podmínkou navštěvovat aspoň dva roky hodin náboženství, což u hromadné přípravy má
svou logiku. V rámci individuální přípravy však vnímáme návštěvu hodin náboženství spíše
jako znamení, že víra je důležitou součásti vašich hodnot, nikoli jako podmínku; podmínkou
je duchovní zralost okolí dítěte. Z toho vyplývá, že můžete připravovat na svátost
Eucharistie více svých dětí různého věku, pokud vnímáte, že dokážou pochopit hloubku
svátostí.
I když celá příprava dítěte stojí na vás, tak vám chceme pomoci s blízkou přípravou svého
dítěte na první přijetí svátostí. Doporučíme vám metodiku a budeme s vámi v telefonickém,
či osobním kontaktu každý druhý týden. Doporučená metodika se bude skládat z:
 každotýdenní VELKÉ MODLITBY (obsahující ve stručnosti celou nauku)
 znalosti dle námi dodané brožury PŘÍPRAVA RODIČŮ S DĚTMI NA PRVNÍ SVATÉ
PŘIJÍMÁNÍ obsahující i videa a pracovní listy
 nedělní bohoslužby doma (třeba podle naše bohoslužby pro děti na danou neděli na
stránkách farnosti) – doporučujeme i přesto, že budete mít možnost být na mši svaté
 jak asi vy rodiče děláte, tak vytrvejte v návštěvě kostela aspoň jednou týdně, i když
není možné zajít na mši svatou, a můžete-li, přijímejte Eucharistii.
První svátost smíření proběhne individuálně dle dohody s knězem, po předcházející
krátké přípravě s ním. Dítě pak nechť přistupuje ke svátosti smíření volně aspoň
v měsíčních intervalech. Sám jsem doprovázel dítě, které před prvním svatým přijímáním
bylo u svátosti smíření již 34krát. První svaté přijímání může být rovněž individuálně dle
dohody s knězem anebo hromadně v červnovém termínu (13.6.). Nebude třeba řešit
oblečení dětí, neboť máme pro ně připravené jednotné alby. Před prvním svatým
přijímáním bude setkání s knězem.
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