
Informace k přípravě na první svaté přijímání ve 

Farnosti sv. Martina v Blansku v jubilejním roce 2020 

Příprava je určena dětem od 2. třídy ZŠ  

(přihlásit se mohou i starší nebo i dospělí, pokud ještě nikdy u svátosti smíření nebo 

svatého přijímání nebyli - s těmito se ale domluví příprava individuální).  

Probíhat bude společně vždy v pátek od 16:00 na Katolickém domě v malém sále (termíny 

viz níže). 

Účast jednoho dospělého s dítětem nutná!  

V 16:30 následuje další program:  

a) děti, které umějí zpívat, jdou na zkoušku dětského sboru, který bude z kůru doprovázet 

zpěvem následující dětskou mši svatou 

b) kluci, kteří ministrují, nebo by chtěli začít ministrovat, jdou na schůzku ministrantů  

c) pro ostatní (děti i dospělé) je na Staré faře připravená tvořivá dílna 

Příprava je zakončena v 17:45 na dětské mši svaté v kostele. 

V kostele po mši svaté si pak děti nalepí samolepku na tablo za účast. 

PROSÍM:  

Z této stránky si vytiskněte přihlášku a vyplněnou ji odevzdejte i s fotografií dítěte (velikost 

max 9x13 -- na tablo, které bude v kostele) nejpozději do Popeleční středy 26.2.2020 

Termíny příprav:    

1. blok (příprava na svátost smíření): 28.2. * 6.3. * 13.3. * 20.3. * 27.3. 2020 

2. blok (příprava na svaté přijímání) 17.4. * 24.4. * 15.5. * 22.5. * 29.5. 2020 

Svátost smíření :  

První plánujeme samostatně někdy už kolem Velikonoc, termín se ještě domluví.  

Druhá bude před slavností, ve čtvrtek 4.6.2020, v rámci farního zpovídání od 14:00, 

kostel - dětská kaple (O.Jiří). 

Mše svatá a první svaté přijímání  

V neděli 7.6. 2020 (slavnost Nejsvětější Trojice) v 8:45  

Díky a těším se! O. Jiří Kaňa 

Dotazy a info na:  blansko@dieceze.cz nebo tel: 608405990 

mailto:blansko@dieceze.cz


 

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

Oddělte a odevzdejte i s FOTOGRAFIÍ do 

Popeleční středy 26. února 2020 v sakristii 
 

Jméno a příjmení dítěte  

Datum narození  

Datum a místo křtu 

(lze dodat později) 
 

Bydliště 
 

Škola 
 

Třída 
 

Kontaktní telefon  

(aspoň na jednoho rodiče) 
 

Kontaktní mail  

(aspoň na jednoho rodiče) 
 

Podpis  

(alespoň jednoho rodiče) 
 

Kontaktní údaje budou použity pro potřebu komunikace během přípravy. Údaje o dětech 

budou pak zapsány do interní farní knihy křtů a prvních svatých přijímání. Fotografie bude 

sloužit k vytvoření tabla dětí, které pak bude vystaveno v kostele hlavně proto, aby si farnost 

připoměla, za koho se má v těchto dnech zvlášť modlit a zároveň budou děti na tablo přidávat 

„kamínky“ za účast. Tablo pak bude uloženo ve farním archívu. 


