
 

 

 

Milí rodiče, 

jsme rádi, že k nám přicházíte na mši sv. se svými dětmi, ať už pravidelně nebo 

jen občas. Víme, že malé děti mají jiné vnímání času než dospělí a bohoslužba 

se jim může zdát dlouhá. Proto při mši sv. v 9:30 je přítomnost dětí zohledněna 

tak, aby se mohly do liturgie trochu více zapojit. Jelikož máme pocit, že ne 

všechny rodiny nabízené možnosti využívají, rádi bychom Vás na ně 

upozornili: 

1. První 2-3 řady lavic po obou stranách bývají vyhrazeny pro děti (a jejich 

rodiče), protože odsud mohou dobře sledovat dění u oltáře. Před těmito 

lavicemi je ještě k dispozici malá lavička. Nebojte se tam posadit své děti, 

větší samostatně, ty menší, bázlivější či naopak živější raději ve Vašem 

doprovodu. Pokud budete muset během mše z jakéhokoliv důvodu s dětmi 

odejít, je to naprosto v pořádku. 

2. Hned po evangeliu bývá promluva pro děti, většinou s pomocí vhodných 

obrázků. Pošlete své děti dopředu nebo tam s nimi přijďte i Vy. Děti se 

projdou, mají změnu a snad si něco z výkladu i zapamatují, zvláště pokud 

jim to cestou domů připomenete. 

3. Obětní dary při této mši obvykle přinášejí děti v doprovodu několika 

dospělých. Pokud Vaše děti ještě nikdy dary nenesly, ukažte jim, jak se to 

dělá, a ve spolupráci s maminkami, které v danou chvíli obětní průvod 

organizují, zapojte své děti i Vy. 

4. Na modlitbu Páně děti obvykle přicházejí k obětnímu stolu a modlí se tam 

Otčenáš společně. Pokud se Vaše děti bojí dopředu přijít samy, prosíme, 

doprovoďte je. Po modlitbě následuje pozdravení pokoje, které děti mohou 

předat i dále do kostela. 

5. Při podávání svatého přijímání si mohou pro požehnání jít i děti, které ke 

sv. přijímání dosud nechodí. Ty starší si v takovém případě položí prst na 

ústa, aby bylo jasné, že si jdou pouze pro požehnání. 

6. Děti ve věku asi od 5 let mohou již chodit ministrovat. U oltáře ubíhá čas 

mnohem rychleji, děti vše vidí z bezprostřední blízkosti a mají dobrý pocit, 

že mohou být různým způsobem užitečné. Zastavte se v sakristii a někdo ze 

starších ministrantů Vám rád poradí, jak na to. 



Je nám jasné, že při této bohoslužbě bude kostel většinou poněkud hlučnější. 

Nicméně, aby hluk nepřekročil únosnou míru, dovolujeme si Vás poprosit 

o dodržování několika málo zásad: 

• Zpovědnice jsou určeny skutečně jen pro svátost smíření, nikoliv na 

hraní. Mají dřevěnou podlahu, která funguje jako ozvučná deska, a dupání 

ve zpovědnici se silně rozléhá po celém kostele. Prosíme, řekněte svým 

mladším dětem, aby do zpovědnice během mše nechodily. 

• Dřevěné a plechové hračky jsou v kostele z akustických důvodů 

nevhodné. Vezměte dětem z domova raději dětský misálek. Pokud 

hračky, pak plyšové nebo gumové. 

• Pokud Vaše dítě zakřičí či zapláče, většinou se Vám 

ho podaří brzo uklidnit. Někdy to však z různých 

příčin není možné a pláč či křik trvající několik 

minut již průběh bohoslužby citelně narušuje. 

Omlouváme se, že v našem kostele nemáme 

místnost pro rodiče s dětmi, naši předkové s ní při 

stavbě kostela nepočítali. Proto v takovém případě 

je asi nejvhodnější dítě odvést do předsíně kostela 

nebo při pěkném počasí ven, a až se problémy 

vyřeší, opět se vrátíte.  

 

Pokud byste měli sami nějaké náměty, jak dětem, jejich rodičům a ostatním 

účastníkům bohoslužeb zpříjemnit pobyt v našem kostele, určité nám je pošlete.  

 

Pastorační rada farnosti  


