
Milí rodiče,

při našem pátém setkání jsme mluvili o mši svaté. Mše svatá je chvíle mimořádného setkání 
s Bohem. Snad každý týden dostáváme osobní, veřejně či reklamní pozvánky na různá setkání, 
akce, letáky, které nás lákají do supermarketů, nebo TV magazíny, které zvou, abychom si sedli 
k televizi. A je na nás, abychom si rozmysleli, kterému setkání dáme přednost.

Pokud jsou v našem životě osoby, které jsou pro nás důležité, tak si na ně rádi uděláme čas. 
Máme i své rodinné přátele a známé, které toužíme jako rodina potkat a strávit s nimi krásné 
chvíle. Dětem před těmito setkáními vysvětlujeme, proč se chceme setkat s těmito rodinnými 
přáteli, aby se na tato setkání také těšily.

Položili jste si někdy otázku: „Jak významnou osobou je pro naši rodinu Bůh?“ Máme ochotu 
mu věnovat čas? Ze stran Bible víme, jak Bůh o toto setkání s námi stojí, a nabízí nám je právě 
ve mši svaté. Je důležité vést děti k tomu, aby pochopily, že na mši svatou nechodíme, protože 
„musíme“, ale protože jdeme na setkání s někým, koho máme rádi, s někým, kdo je pro nás 
velmi důležitý a kdo se na nás také těší.

Důležité také je společně se jako rodina na toto setkání připravit. Například tím způsobem, 
že si připravíme pro Boha nějaký dárek: Doma se s dětmi domluvíme, co Pánu Ježíši na mši 
svatou přineseme. Mohou to být prosby, ale také poděkování. S těmito úmysly pak jdeme 
na mši svatou a společně je Bohu v modlitbě předložíme jako náš rodinný úmysl. Můžete to 
udělat ve chvíli, když někdo z kostela ponese obětní dary k oltáři. Váš úmysl bude tím Vaším 
darem, který Bohu s dětmi k obětním darům přidáte. Potom bedlivě pozorujte, jak kněz tyto 
dary přijímá a v modlitbě předkládá Bohu.

Přinášení „dárku pro Pána Ježíše“ není nějaká dětská hra. Je to důležité a pravdivé gesto také 
pro nás dospělé. Proto prosím, zkuste si na ně před každou mší svatou vzpomenout a tímto 
způsobem se na ni i spolu s dětmi připravit. Takto pak poznáme, že Bůh je skutečně důležitý 
pro naši rodinu, setkání s ním je významné a pro nás obohacující. Přeji Vám takto prožívané 
mše svaté.

Na závěr dopisu přikládám také modlitbu za děti, které už brzy přistoupí ke svému prvnímu 
svatému přijímání.

Modlitba rodičů za děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání

Pane Ježíši, už za krátký čas se s tebou naše děti poprvé setkají ve svatém přijímání.
Pomáhej jim připravit jejich srdce na setkávání s tebou v Eucharistii,
aby se na tato setkání vždy těšily a dokázaly přijímat posilu k tomu, aby se stávaly dobrými 

křesťany.
Žehnej také nám, abychom jim dávali dobrý příklad živé víry a obětavé lásky.
Amen.
Otče náš…, Zdrávas Maria…

Žehná


