
PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJETÍ 
SVÁTOSTI SMÍŘENÍ A 

K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ  
ve farnosti Vysoké Mýto pro rok 

2017 
 
Milí rodiče, 
v naší farnosti proběhne příprava dětí k přijetí svátosti smíření a přijetí 
prvního svatého přijímání, která navazuje na III. ročník náboženské výuky.  
Děti, které chodí pravidelně na nedělní bohoslužby, můžou přistoupit o 
jeden rok dříve. 
Budeme se scházet v níže uvedených termínech na faře ve Vysokém 
Mýtě. Každý pátek bude v 17.30 mše sv. s katechezí pro děti po ní bude 
následovat setkání.  
 

První úvodní schůzka proběhne  
V neděli 23.4.2017 po ranní dětské mši sv. 

 

Příprava dětí bude probíhat paralelně s přípravou rodičů. Samozřejmostí 
je pravidelná účast na nedělních bohoslužbách. Pokud se nebudete 
účastnit mše sv., která bude předcházet nebo následovat přípravě, 
budeme předpokládat, že navštívíte mši sv. v neděli v jiný čas. 
 

Termín přijetí svátosti smíření bude v pátek 2.6.2017 během 
Nikodémovy noci a  

prvního svatého přijímání  
o nedělní ranní mši sv. 4.6.2017 od 8:30 hod. 

 

Prosíme vás o spolupráci při přípravě vašich dětí. Jde totiž o to, aby jednak 
nebyla příprava dětí omezena jen na setkání jednou v týdnu na faře a v 
kostele, ale aby nějakým způsobem pokračovala i během týdne a dále, aby 
vaše děti ve vás viděly nově partnery při hledání jejich vlastní víry. 
 

Těšíme se tedy na naše společné dílo. 
 

Prosím, informujte nás, pokud chcete, aby se Vaše dítě v letošním roce 
zúčastnilo přípravy. 
 

P. Pavel Mistr 728 185 336 
Radka Terezie Blajdová 775 391 600 
mail rkfvmyto@tiscali.cz 
 

Rozpis setkání: 
*Ne 23.4. 9:30 – příprava (úvod) na faře ve VM 
*Pá 28.4.18:30 – příprava na faře ve VM (křest, Boží děti)  
*Pá 5.5. 18:30 – příprava na faře ve VM (Ježíš a hříšníci podle evangelií, 
svědomí) 
*Pá 12.5. 18:30 – příprava na faře ve VM (hříchy)  
*Pá 19.5. 18:30 – příprava na faře ve VM (svátost smíření)/rodiče sami 
praktické věci  
* Pá 26.5. 18:30  – příprava na faře ve VM (Poslední večeře/mše sv.) 
*2.6. pá 18:00 – příprava na svátost smíření, mše sv. + svátost smíření v 
chrámu sv. Vavřince v rámci Nikodémovy noci (i pro rodiče) 
*4.6. ne 8:30 – první sv. přijímání při mši sv. v chrámu sv. Vavřince (hraje 
Sboreček) 
 
Doprovodné akce: 
23.4. ne 8:30 – dětská mše sv.  
5.5. pá 20:00-22:00 – Nikodémova noc v kostele ve VM 
12.5 pá 16:45 – Fatimský den 
21.5. ne 8:30 – dětská mše sv.  
27.5. so – diecézní setkání ministrantů v Dobrušce 
2.6. pá 20:00-22:00 – Nikodémova noc v kostele ve VM 
4.6. ne 17:30 – ekumenická bohoslužba slova v kostele na Knířově 
9.6. pá večer  – Noc kostelů ve VM  
11.6. ne 8:30 – poutní mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice 
18.6. ne 8:30 – Slavnost Božího Těla (děti můžou jít ustrojené jako 
družičky v bílém, kluci v obleku s košíky s lístky) 
 
 

https://lh5.googleusercontent.com/-dSB35jJy57g/T1ODWLZA5YI/AAAAAAAANi0/b9kx41e8WMQ/w833-h864-no/Familia+recibe+Pan+y+Vino.jpg

