
ŘÍMSKOKATOLICKÁ  FARNOST  LETOHRAD

adresa fary: Václavské náměstí 57, 561 51  Letohrad

  731 402 236

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODIČŮM  DĚTÍ, 
KTERÉ  LETOS  PŘIJMOU  POZVÁNÍ 

KE  STOLU  PÁNĚ

Milí rodiče, 

                     každý rok jsou děti ze 3. tříd pozvány poprvé ke Stolu Páně (k prvnímu 
svatému přijímání). Letos budeme tuto slavnost s dětmi slavit na Orlici v neděli 
14. května.  
Děti se připravují ke Stolu Páně po celý rok při školním vyučování náboženství a 
každou středu při bohoslužbách pro děti v kunčickém kostele. 
Bezprostřední příprava začíná na Kunčicích vždy od Popeleční středy.  

Nabízíme Vám následující vyučovací osnovu, abyste věděli, co děti potřebují prožít, 
ať už se Vaše dítě účastní společné přípravy nebo pokud si dítě připravujete ke Stolu 
Páně sami.  
Je dobré a užitečné, provází-li dítě někdo z rodičů na společnou přípravu ve středu 
v 17.30 hodin do kunčického kostela. To, co děti v kostele slyší a prožívají, můžete 
v dětech doplňovat a upevňovat doma v rodinném životě.   

Jsme tu s naší pomocí pro Vás. Pokud od nás něco potřebujete, ozvěte se třeba 
telefonicky. 

Václav Vacek                                                          Jana Skalická
                              farář                                                             pastorační asistentka a katechetka 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osnova pro rodiče k přípravě dětí pozvaných ke Stolu Páně

Bůh nám lidem odvážně svěřil svět a jednoho druhému. 
Ježíš nás zve do své společnosti a k šíření jeho životního stylu (k Božímu království).  
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Vám – rodičům – svěřil Bůh to nejcennější co má – děti. 
Rodiče jsou prvními průvodci dětí. Vám se dostalo i výsady uvádět děti do krásy Božího přátelství.

V naší církvi se odvažujeme křtít malé děti (základní normou je křest dospělých), za předpokladu, 
že rodiče (nebo někdo z blízkých) bude dítě tak, jak bude dítě vyrůstat, doprovázet, aby mohlo 
objevovat blízkost boží v lidském životě. 

Ke Stolu Páně zveme děti, které v určité míře znají Ježíše (obvykle ve 3. třídě) a účastní se života 
místní církve. 

K Vašemu náboženskému doprovázení dětí nabízíme, Vám, rodičům, následující osnovu. 

Bůh poslal Ježíše mezi nás, abychom viděli, jak nás má Bůh rád.

Ježíš nám svým životem ukazuje, jak s námi Bůh jedná. 
I Vy, rodiče, máte své děti rádi, přesto, že někdy děti neposlouchají, zlobí, udělají škodu nebo 
ostudu. Bůh není horší než my lidé. Každému nabízí pomoc i odpuštění, aby mohl být lepší, mohl 
se těšit ze života a být přínosem pro druhé. 

Na Ježíši také vidíme, jak si Bůh představuje pěkný život člověka: jak se mám chovat k sobě, 
k druhým lidem a k Bohu.
       
Vy, rodiče, můžete dětem ukázat, jak lze naslouchat Ježíšovým vyprávěním o Bohu (nikdo nikdy 
nevyprávěl o Bohu tak krásně, jako Ježíš). Zakusí-li Vaši lásku, mohou uvěřit Boží lásce. 
Můžete dětem ukázat, jak se můžeme přesvědčit o Ježíšově hodnověrnosti. 
Abychom mohli důvěřovat, že Ježíš přichází od Boha, činil Ježíš znamení. Některá si připomeňme, 
vyhledejte si je v Písmu a ukazujte dětem, jak o nás stále Ježíš pečuje. 
Vyjděte ze zkušeností dětí s Vámi – s rodiči. Odmalinka o své děti pečujete, děti s Vámi mají 
dobrou zkušenost, vědí, že je máte rádi a mohou Vám důvěřovat. 
Děti pečujících rodičů mají výhodu. Jinak rostou. Kdo ví o péči Boží, má hlubší zážitek  života. 

Na Ježíšově životě se učíme rozpoznávat Boží péči.

- Ježíš uzdravoval nemocné, např.                     Lk 7,1-10
                       malomocné                            Lk 17,11-19
                       slepé                                       Lk 18,35-43

- Ježíš pomáhal, např. 
svatebčanům v Káni                               J 2,1-12
při rybolovu                                            Lk 5,1-11

- Ježíš křísil mrtvé:
syna vdovy z Naimi                               Lk 7,11-17
dceru Jairovu                                          Lk 8,40-56
Lazara                                                     J 11,1-44

- Ježíš vypráví, jak cenný je pro Boha každý člověk (sám podle toho s námi jedná):
             o ztracené ovci                                      Lk 15,1-7

       o ztraceném penízi                                Lk 15,8-10
       o marnotratném synu                            Lk 15,11-32
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Rodiče vychovávají trpělivě své děti. Bůh ještě ve větší míře pečuje o lidi,  poskytuje nám možnost 
a čas k polepšení

      podobenství o neplodném fíkovníku             Lk 13,6-9
       
Chyby se dají napravit. Když je přiznáme, nikdo nám hlavu neutrhne. Co nemůžeme napravit sami, 
je ochotný napravit Bůh.

- Ježíš odpouští hříchy, např.:
    ochrnulému                                                           Mk 2,1-12
    celníku Matoušovi (kolaborantu a zloději), 
    dokonce jej povolává za apoštola                         Mt 9,9-13
    Zacheovi                                                               Lk 19,1-10
    paní, která opustila svého muže a děti                 J 8,1-11
    zločinci na kříži                                                    Lk 23,39-43
    Petrovi                                                                  Mk 14,26-31. 66-72

 - Ježíš nás učí odpouštět druhému:
            pravidlo k odpuštění                                        Lk 17,3b-4
            podobenství o nemilosrdném služebníku        Mt 18,22-35
            prosba o odpuštění našich hříchů                    Mt  6,12  (nový překlad: „Odpusť nám naše
                                                           viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám“)

- Ježíš nás učí mít rád druhého:
vyprávění o milosrdném Samaritánu                 Lk 10, 25-37
o posledním soudu                                             Mt 25,31-46
zlaté pravidlo                                                     Mt 7,12

- Ježíš nás učí rozmlouvat s Bohem:
 jak se modlit                                                      Mt 6, 5-8
 Modlitba páně                                                   Mt 5, 9-15
 podobenství o farizeovi a celníkovi                 
 (o „spravedlivém“ a hříšníkovi)                        Lk 18, 9-14

Vyprávějte dětem o Ježíšově statečnosti a věrnosti. Byl pronásledován, ale nenechal se zastrašit, 
nevystěhoval se do cizí země, ani nepřestal učit. Stálo jej to život.  
Podal nám důkaz, jak mnoho mu na nás záleží. Ve všem mu můžeme důvěřovat. 

Přečtěte si s dětmi o konci Ježíšova pozemského života. Ježíšovo přátelství je tak silné, že unese i 
zradu, zapření a nenávist. Pouze Bůh se Ježíše zastal. Nedopustil, aby nad ním zvítězila smrt, 
nenávist, hřích, vzkřísil jej z mrtvých. 
Ježíš po smrti znovu vyhledal své přátele (přesto, že se jako přátelé nezachovali). 
Učil je, že je stále s námi a jak se s ním můžeme setkávat.
Podoba není důležitá, ale se vzkříšeným Ježíšem se setkáváme: 
-  skrze Ježíšovo slovo  – setkání s Magdalenou                                                          J 20,11-18
-  skrze ty, kteří s námi jdou životem a ukazují k Bohu – setkáni cestou do Emauz    Lk 24,13-31
- při bohoslužbě                                                                                                           Lk 24,31-35
- při práci  – rybolov, snídaně                                                      J   21,1-14
- při vzájemném odpouštění                                                         J 20,19-23
- při setkání lidí, kteří přijímají Ježíšův životní styl                      Mt 18,20     

Ježíš i nám prokazuje svou lásku až do krajnosti. 
Daroval nám svou Hostinu ke slavení svého přátelství.              Lk 22,14-20
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Před večeří Ježíš umyl apoštolům nohy                                      J 13,1-20 
          (Péče o nohy a boty byla ponižující prací. Žid o ni nemohl požádat ani židovského otroka.)
K životu potřebujeme bezpodmínečnou lásku. Ta se projevuje péčí; Bůh slouží lidem, rodiče slouží 
dětem, později pomáhají i děti.                                                   J 15,12-17 

Život a svět potřebují chránit. Ježíš z učedníků udělal záchranáře (tenkráte řekl, rybáře)  
                                                                                                     Mt 4, 18-22.   
Chceme mezi jeho záchranáře patřit. Křtem jsme přijali pozvání, při biřmování jsme pro službu 
záchranářů vybaveni dary Ducha svatého. 

Vyprávějte dětem, k čemu a kam nás Ježíš posílá                       Mt 28,16-20 
a co je skrze biřmování čeká.
O seslání Ducha svatého si přečtěte např.                                    Sk 2,1-47
Něco o darech Ducha svatého jim vypravujete třeba podle         Gal 5,13-26. 
Při přípravě na biřmování se děti dozvědí, jak s námi Duch boží spolupracuje (jak to dělá), a jak 
můžeme jeho pomoc využívat pro svůj život. 

Ke Stolu Páně je zván ten, kdo chce být Ježíšovým přítelem. 
Kdo chce Ježíšovým slovům porozumět a chce se jimi řídit. 
Kdo se snaží pomáhat druhým, umí se rozdělit. 
Kdo umí přiznat chybu, omluvit se a poprosit o odpuštění. Kdo se snaží odpustit tomu, kdo 
prosí jeho o odpuštění.  
Kdo se učí pracovat i slavit. Kdo se učí stolovat – chce tu být pro druhého – a kdo ví, proč a 
k čemu nás Ježíš svou Večeří zve. 

V Janově evangeliu je popsáno k čemu slouží Ježíšova hostina: 
-  Je nám pokrmem k novému životu, k Ježíšovu životnímu stylu             J 6,53-54
-  Umožňuje naše  sjednocení s Ježíšem                                                     J 6,56
-  Pomáhá nám ke sjednocení s bratřími.                                                    1 Kor 10,16-17
        
Neuplyne týden, aby nás osobně Ježíš nepozval jako své nejbližší přátele ke svému stolu.
Rodiče, vyprávějte dětem, co pro Vás znamená Ježíšova Hostina. Jestli jste objevili krásu a hloubku
Večeře Páně, děti to vnímají a Vy jim usnadníte přístup k tomuto životadárnému prameni. 

Pokud si ve výchově dětí sami na něco z této osnovy netroufnete, využijte přípravy dětí před jejich 
první účastí na Stolu Páně (před prvním svatým přijímáním) ve Vaší farnosti.    

Přejeme Vám, aby se Vám dařilo přivádět Vaše děti k porozumění s Bohem. 
Vaše děti budou mít v mnohém náročnější život než my. Budou potřebovat velikou moudrost 
k rozpoznání dobra a zla a kázeň k jeho odmítnutí. (Např. k rozpoznání toho, kdy jim počítač nebo 
televize už bude zlodějem času.) 
Vy můžete své děti seznámit s Ježíšem, který je velikým přítelem a světovou osobností. Toto 
přátelství je může životně ovlivnit. 
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