
Příprava dětí k 1. sv. zpovědi a k 1. sv. přijímání 2022 - 2023 

 
D – účast dětí 
R – účast rodičů (nebo prarodičů či starších sourozenců) 
(R) – účast rodičů dobrovolná 

Tučně označené názvy setkání - důležitá setkání, tučně označené datum – takto je označen 
jiný než čtvrteční termín. Víkend na faře – bližší informace ještě obdržíte. Běžná setkání ve čtvrtek 
od 15:00 do 16:45 na faře. Děti budou navštěvovat dvojhodinovku (2x45min. plus přestávka) – 
náboženství a přípravku dohromady. Vždy, když je setkání dětí i rodičů, pak nebude dvojhodinovka 
(2x45min.), ale kratší setkání. Rodiče se mohou účastnit výuky kdykoli, nebo mohou využít faru 
pro čekání na děti. Mladší sourozenci nebo jiné mladší děti se mohou účastnit jen při setkání dětí 
a rodičů – aby děti nebyly při vyučování rušeny, další děti nemůžeme hlídat. Děti budou umět desatero 
do 19. 1. – budou přezkoušeny, mohou se nechat kdykoli vyvolat. Děti budou umět ostatní modlitby 
do poslední schůzky před velikonocemi, tedy do 31. 3. (znamení kříže, Sláva Otci, Otče náš, Zdrávas 
Maria, Andělé Boží) – budou přezkoušeny, mohou se nechat kdykoli vyvolat. Modlitby se nejlépe učí 
pravidelným modlením a pro kontrolu je dobré nechat děti text modlitby napsat – mnohdy nerozumějí 
slovům modlitby a potřebují je vysvětlit. Je důležitá pravidelná účast na nedělní mši sv. Nabízíme 
společné aktivity dětí a rodičů popsané v dopisech, které budou děti nosit domů. Prosíme o včasný 
příchod na přípravku. Trojí neomluvená absence na setkáních, stejně jako nadpoloviční absence 
z počtu setkání ukončuje přípravu dítěte. Sebou si budou děti nosit pouzdro, přezůvky a dvě složky, 
které obdrží na faře. Mohou sebou mít svačinu a pití. Materiály k výuce dostanou děti darem 
od farnosti. 

1. D Scházíme se + Děkujeme za prázdniny   22. 9. 
2. D Já jsem světlo světa + Štěstí prvních lidí   29. 9. 
3. DR Scházíme se na jednom místě (sobota 9:00, farní kostel v Šenově) 1. 10. 
4. D Hřích a jeho důsledky + Bůh slibuje záchranu  13. 10.  
5. DR Připomínáme si křest (sobota 9:00, farní kostel v Šenově) 22. 10. 
6. D Mojžíš přijímá Desatero + Bůh – 1. přikázání 3. 11. 
7. D Boží jméno a Boží věci – 2. přikázání + Neděle není všední den – 3. přikázání 10. 11. 
8. D Rodina – 4. přikázání + Život a zdraví – 5. přikázání 24. 11. 
9. D Ježíš - náš přítel a bratr + Čisté srdce – 6. a 9. přikázání 1. 12. 
10. D Ježíš uzdravuje slepého + Lepší je dávat než brát – 7. a 10. přikázání 8. 12. 
11. D Ježíš uzdravuje nemocného s ochrnulou rukou + Lidské slovo – 8. přikázání  15. 12. 
12. D Ježíš uzdravuje ochrnutého + Desatero – cesta k plnosti života 5. 1. 
13. D Ježíš uzdravuje hluchoněmého + Pán Ježíš chce být hostem u Zachea  12. 1. 
14. D Dnes budu tvým hostem + Pán Ježíš a jeho láska k lidem 19. 1. 

15. DR Hromnice – představení dětí farnosti  
(čtvrtek, mše sv. 18:00 v Šenově, svíčky k 1. sv. přijímání sebou) 2. 2. 

16 D Podobenství o ztraceném synu + Bůh nás miluje, proto odpouští  9. 2. 
17. D Komu odpustíte hříchy, jsou odpuštěny + Můj postoj k Bohu, k lidem a k sobě 16. 2. 
18. R Vyjít a vrátit se (sobota 9:00, fara) 18. 3. 
19. DR První svátost smíření (sobota 9:00, farní kostel v Šenově) 25. 3. 
20. D(R) Ježíš slaví poslední večeři (víkend na faře v Šenově)  31. 3. - 1. 4. 
21. D Chléb náš vezdejší dej nám dnes + Svátosti – znamení Boží lásky 13. 4.  
22. D Všichni jedli a všichni se nasytili + První svaté přijímání v naší farní rodině 20. 4. 
23. D Jestliže pšeničné zrno zemře… + Eucharistie a život    27. 4. 
24. DR Ježíš žije + organizační setkání k 1. sv. přijímání (sobota 9:00, fara) 6. 5. 
25. D Vzácné nádoby pro Ježíše +  Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti 11. 5. 
26. DR Druhá svátost smíření (sobota 9:00, farní kostel v Šenově) 20. 5. 
27. DR Slavíme svátost eucharistie (neděle, mše sv. v 10:00 v Šenově) 21. 5. 


