
Kající pobožnost prvokomunikantů a rodičů

KNĚZ: Ve jménu Otce ... Pán s vámi!... 

Chlapci a děvčata, bratři a sestry, chceme se teď připravit na velkou a radostnou 
událost. Nebeský otec nám chce dát poznat svou dobrotu a lásku: Hledá nás, když 
jsme se zatoulali, zve nás k sobě. Chce se s námi smířit a odpustit nám hříchy. 

SLOVO BOŽÍ 
Povstaňte a poslyšte, jak k nám mluví slovo Boží. 

LEKTOR: 

Mnoho hříšníků přicházelo k Ježíšovi. Chtěli ho slyšet. Farizeové mu to měli za zlé 
a reptali: On se kamarádí s hříšníky, dokonce s nimi sedí i u stolu a jí s nimi! 
Proto jim Pán Ježíše vyprávěl toto podobenství: 

Jeden pastýř měl sto ovcí. Jedna z nich se zatoulala a ztratila. Pastýř nechal těch 
devadesát devět a šel hledat tu ztracenou. Tak dlouho ji hledal, až ji našel. Vzal ji 
na ramena a nesl ji domů. Když se s ní vrátil, volal na přátele a sousedy: Mám 
velikou radost - našel jsem svou ztracenou ovečku, radujte se se mnou! 

Nakonec řekl Pán Ježíš posluchačům: Tak se radují v nebi nad každým hříšníkem, 
který se vrátí k Bohu. 

UVAŽUJEME 

KNĚZ: 
Teď se zase posadíme a budeme přemýšlet o tom, co jsme slyšeli. Považte, děti, jak 
nás Pán Bůh má rád. Chce o nás pečovat jako pastýř o své ovečky. 

Jenomže my na něj často zapomínáme, nechceme ho poslouchat, utíkáme od něho, 
zatouláváme se do hříchů. 

A co dělá Bůh? Řekne si: dobře ti tak, neposlucho, zůstaň si tam? 

Ne! Bůh, ten vševědoucí a všemohoucí Pán celého světa, ten má starost o každého, i
o malého člověka a jde mu naproti. 

Tak velká je Boží láska! 

I my jsme často neposlouchali Pána Boha, utíkali jsme od něho, hřešili jsme. Bůh 
nás chce dnes ve svaté zpovědi najít a přivést k sobě. 

SVĚTLO – svíčky zapálíme od paškálu



ZPYTUJEME SVĚDOMÍ 

KNĚZ: 
Pojďme mu tedy naproti s lítostí nad hříchy. 
Pojďme si teď zpytovat svědomí. Já budu připomínat naše provinění a vy budete 
uvažovat, zda jste také tak zhřešili a hlasitě odpovídat voláním: 
                                                „prosíme tě, odpusť nám!“ 

Bože, ty chceš, abychom tě měli rádi z celého srdce: 

 Ale my jsme si některý den na tebe ani nevzpomněli.
 Ráno a večer jsme se zapomínali modlit.
 Při modlitbě jsme často mysleli na něco jiného.
 Zapomínali jsme se modlit za své rodiče a přátele.
 V neděli se nám někdy nechtělo jít do kostela.
 V kostele jsme nedávali pozor, šeptali si.

Bože, ty chceš, abychom měli rádi své bližní: 
 Ale my jsme často rodiče zarmoutili, místo abychom jim dělali radost.
 Nedbali jsme na to, co nám rodiče říkají.
 Hádali jsme se se sourozenci a kamarády.
 Nechtělo se nám pomáhat rodičům.
 Někdy jsme lhali a přetvařovali se.
 Někdy jsme poškodili nebo ukradli cizí majetek.

Bože, ty chceš, abychom si pěkně žili: 
 Ale my jsme si někdy schválně škodili na zdraví.
 Nedovedli jsme ovládnout svou mlsnost.
 Poddávali jsme se mrzutosti a špatné náladě.
 Nechávali jsme se navádět ke špatným věcem.
 Jiné jsme ke špatnosti naváděli.
 Málo jsme se snažili polepšit a napravit.

sfoukneme svíčky

LÍTOST A PŘEDSEVZETÍ 

DĚTI 

 Dobrý Otče, velký Bože, dal jsi nám mnoho darů: 
    život, rozum, smysl pro štěstí a krásu. Máš nás rád. 
    Myslíš na všechny lidi, chceš, aby byli šťastnější než jsou 
    - ale my jsme často mysleli jenom na sebe. 



    Nedbali jsme, že maminka nebo tatínek jsou unavení, 
    že kamarád je smutný a odstrčený, že by jim bylo možné 
    pomoci, usmát se na ně, potěšit. 
    Moc nás to mrzí. 

    Nechceme Tě už , dobrý Bože, zarmucovat neposlušností, 
    hněvivostí, leností, žádným hříchem, který nás od Tebe vzdaluje. 
    S Tvou pomocí, nebeský Otče, se chceme změnit k lepšímu. 

KNĚZ: 
Modleme se: Dobrotivý Bože, ty jdeš za ztracenou ovečkou a hledáš ji, až ji najdeš.
My jsme ty ztracené ovečky. Prosíme tě, odpusť nám naše hříchy. Litujeme jich a 
chceme se polepšit. Slibuje ti to. 

Jsou tu s námi naši rodiče. Tys nám je dal, abychom jim dělali radost. Nejen tebe, 
ale také rodiče jsme zarmucovali neposlušností a jinými hříchy. Chceme si dát s 
nimi pozdravení pokoje na znamení smíření a dobré vůle. 

SVÁTOST SMÍŘENÍ
píseň

MODLITBA DÍKŮVZDÁNÍ
ze záložky

POŽEHNÁNÍ
Dobrý Bože,
smrtí a vzkříšením svého Syna jsi naplnil svět radostí.
Děkujeme ti, že nám odpouštíš hříchy.
Děkujeme ti, že něco pokazit neznamená konec všem nadějím, ale že můžeme 
pokaždé znovu začít.

Požehnej tyto děti, 
aby dokázaly svůj život neustále obracet k dobrému a rozhodovat se pro dobro,
protože tím Dobrem jsi ty sám.

Požehnej tyto rodiče,
aby chtěli pro své děti to nejlepší
jako ty, náš Otec, chceš to nejlepší pro nás.

Požehnej nás a naplň naše životy a domovy světlem.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.


