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Dne 22. února 2021 
K rukám rodičů dětí  

před svatým přijímáním 
Milí rodiče, 
 
srdečně vás zdravím z fary. S trochou zpoždění se na vás obracím s informacemi ohledně 
přípravy dětí k prvnímu svatému přijímání. Čím jsem starší, tím víc mi dochází, jak velkou 
věc pro mě kdysi rodiče udělali, když mě v roce 1990 – coby relativně malého kluka – 
poprvé přivedli k setkání s Ježíšem v tajemství eucharistie. Kdykoliv jsem nyní na mši, 
sytím se díky svátosti Těla a Krve Páně z božského zdroje lásky, která mě naplňuje velkou 
životní silou a radostí. Opravdu neznám pevnější ochranný štít do nepohody.    
 
Přístup k této svátosti mohou pro celý svůj další život získat děti ve věku 3. třídy ZŠ, 
pokud jsou pokřtěné, mají rádi Pána Ježíše a jsou natolik bystré, že dokážou rozli-
šovat mezi obyčejnou oplatkou a proměněným Tělem Kristovým. Máte-li o přípravu 
na sv. přijímání zájem, prosím, udělejte si na ni dostatek času. Kromě setkávání se mnou 
(fáze 2+3) vám už nyní nabízím velice hezké materiály na doma (fáze 1). 
 
Vzhledem k platnému zákazu shromažďování na faře musíme letošní přípravu zvládnout 
formou tematických kázání v kostele. Je to bezpečné, legální a velmi potřebné zvláště pro 
ty, kdo na mši svatou v době koronaviru nechodí pravidelně. Většina příprav se uskuteční 
v Rokytnici v pátek večer, ale Velikonoční neděli, svátek Božího Těla (čtvrtek) a závěrečný 
nácvik (sobota) bych s vámi rád prožil v Brodku. Očekávaný termín slavnosti prvního 
svatého přijímání dětí je v neděli 20.6. Jako přihlášku mi, prosím, přineste kopii potvr-
zení o křtu a fotografii dítěte, které chcete do přípravy zapojit. Na formátu obrázku příliš 
nezáleží, ale ideální je rozměr 10x15 cm. V případě dotazů jsem vám k dispozici. 
 
Těším se brzy na viděnou  
a vyprošuji vám požehnání od Pána. 

 
P. ThLic. Tomáš Klíč,  

farář 
Kalendář přípravy 2021 
 
1. fáze: zamyšlení nad video nahrávkami s otcem Janem   

Soubor materiálů včetně pracovních listů k domácímu využití najdete na youtube 
kanálu Katecheti Olomouc (playlist Příprava na první svaté přijímání). Je pouze na 
vás a na potřebách vašeho dítěte v jakém rozsahu a kdy se budete jednotlivým 
tématům věnovat. Nic nebrání tomu, abyste je používali od března až do června.   

2. fáze: příprava na první svatou zpověď s otcem Tomášem 
   - Rokytnice, pátek 26.3. v 17:00 (společné zahájení) 
   - Brodek, neděle 4.4. v 9:15 (Velikonoce) 
   - Rokytnice, pátek 16.4. + 23.4. v 17:00  
   - Rokytnice, pátek 30.4. (zpovídání) 

3. fáze: příprava na přijetí eucharistie s otcem Tomášem 
   - Rokytnice, pátek 14.5. + 21.5. v 17:00 
   - Brodek, čtvrtek 3.6. (Boží Tělo) 
   - Rokytnice, pátek 11.6. v 17:00 
   - Brodek, sobota 19.6. (závěrečný nácvik) 


