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         Milí rodiče, 
         srdečně Vás zdravím a jak zaznělo v nedělních ohláškách, tento týden začne příprava dětí  na 
první svaté přijímání. Většinou zveme k přípravě děti z 2. tříd ZŠ - toto období je běžné a osvědčené 
při přijetí svátosti smíření i Eucharistie; ale je možné na přání rodičů aby děti přistoupily ke svátostem 
dříve nebo také později. Za duchovní formaci svých dětí jste zodpovědní především Vy – role nás 
kněží je spíše pomocná a jejím hlavním cílem je povzbudit děti i Vás rodiče. 
Především rodiče uvádí děti do duchovního života, do modlitby a do života farního společenství. V tom 
Vás nenahradí ani prarodiče, katecheta ani kmotři dětí. 
Příprava bude probíhat na faře v Herálci – většinou v úterý v 17 hod, jednou za 2 nebo za 3 týdny. 
Termín každého dalšího setkání budeme domlouvat aktuálně.  
 
         Milí rodiče, pokud je to možné, prosím, domluvte se, kdo z Vás bude mít klíče od fary a přijde 
jako první. Můžete na faře zvýšit intenzitu topení a uvařit dětem čaj a rodičům kávu. Já vždy přijedu 
přesně na čas ať nemusíte stát venku. Prosím, vezměte si přezůvky. Každé setkání bude asi na 40 
minut. Prosím, abyste vždy doprovázeli své děti – alespoň jeden z rodičů, budu však rád, když se 
setkám s oběma rodiči. 
 
       První setkání je zítra – v úterý 24. ledna 2017 v 17 hod. 
Těším se na setkání s dětmi i s Vámi a přeji Vám radostné a pokojné dny. 
 
                   Ať Vám Pán žehná. 
 
                                                       P. Vladimír Vojtěch Záleský, farář 
                                                       P. Tomáš Fránek, kaplan 
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