
PODMÍNKY PŘISTOUPENÍ K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 

 

Eucharistie se přijímá ve společenství, je třeba, aby se děti do společenství věřících 

zapojovaly, a proto je potřebná: 

a) účast na pátečních a nedělních mších svatých (děti obdržely kartičky, do kterých 

si budou lepit známečky za účast na mších sv.);  

b) příprava do hodin náboženství;  

c) pomoc rodičů dětem s úkoly do náboženství, pravidelné opakování informací, 

které se mají naučit (tím si to zopakují i rodiče      ); 

Důležité je také to, aby šli rodiče příkladem a pravidelně s dětmi navštěvovali 

bohoslužby. 

 

DALŠÍ INFORMACE K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ: 

❖ o 1. neděli adventní 1.12. 2019 v 10:00 během mše sv. bude veřejné uvedení dětí 

do přípravy na přijetí svátostí; v pátek 29.11. po večerní mši svaté bude pak 

probíhat nácvik na tuto událost; přineste si s sebou křestní svíce; 

❖ vzdálená příprava ke svátosti smíření proběhne 16.5. 2020 v 8:30 - děti s p. 

katechetkou setkají v kostele, rodiče pak s panem farářem na faře; 

❖ v průběhu měsíce května budou děti vyzkoušeny z podstatných 

náboženských znalostí, potřebných k přijetí svátostí; děti si v tento den 

přinesou s sebou pracovní listy, které zpracovávaly v náboženství, aby ukázaly 

svou práci, a také všechny kartičky se známkami za mše svaté za celý rok; 

❖ první nácvik ke sv. přijímání proběhne 5.6. 2020 po večerní mši svaté; 

❖ druhý nácvik a současně svátost smíření proběhnou 6.6. 2020 od 8:30 pro 

děti i pro rodiče a příbuzné; 

❖ 1. sv. přijímání se uskuteční 7.6. 2020 v 10:00 na mši sv., nástup dětí k řazení v 

9:30 hod. v chodbě zámku, rodiče budou mít rezervaci v předních lavicích 

kostela, ostatní příbuzní se mohou posadit kdekoliv v kostele; 

❖ zhotovuje se také video z 1. sv. přijímání, objednává a platí se předem; 

❖ rodiče přispívají na výzdobu kostela pro slavnost 1. sv. přijímání; 



❖ p. katechetka se bude na rodiče obracet emailovými zprávami každý týden, kde 

podává informace o probíraném učivu, zadaných úkolech nebo chystaných 

akcích; 

 

 

 


