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Některé pomůcky 

pro přípravu dětí a mládeže k prvnímu svatému přijímání 

nebo ke svátosti smíření 

 
 

Autor 

 

Název 

 Název Charakteristika 

Špačková, M., 

Mléčková, M., 

Svobodová, L. 

Bůh k nám přichází 

 

Olomouc. MCM, 1996. 

 

 

 

 

K pomůcce patří učebnice, metodika pro 

učitele a soubor pracovních listů pro  

žáky 3. tř. základních škol. 

Více informací pod odkazem „Základní 

pomůcky“. 

Joanna Chabielska 

Gregorie Erlebach 

Ježíš je s námi. Příprava na 

první svaté přijímání. Z 

polského originálu vydalo 

Kartuziánské nakl. Brno, 

2019 

Cena 130 Kč 

Barevná učebnice, 33 lekcí, 7 dopl-

ňujících katechezí, zpytování svědomí, 

základní modlitby. 

Joanna Chabielska 

Gregorie Erlebach 

Ježíš je s námi. Příprava na 

první svaté přijímání. Z 

polského originálu vydalo 

Kartuziánské nakl. Brno, 

2019 

Cena 130 Kč 

Barevný pracovní sešit k učebnici „Ježíš 

je s námi“. 

Muroňová E. 

Havel, T. C. 

Marková, K. 

Dnes budu tvým hostem 

Metodika pro přípravu dětí 

mladšího školního věku ke 

svátosti smíření 

a Eucharistie 

Kartuziánské nakl. Brno, 

2007. Cena 350 Kč. 

Součástí pomůcky jsou metodické 

a pracovní listy a brožurka Marana tha 

ke slavení svátosti Eucharistie 

a Effatha ke slavení svátosti smíření 

Pomůcka počítá se zapojením rodičů 

a farnosti. 

Cena 154 Kč. 

Plhoň, J. 

 

Jsme tvé děti, Pane Ježíši 

Příprava k prvnímu přijetí 

svátosti smíření a Eucha-

ristie 

Kartuziánské nakl., 79 Kč 

Osm kapitol odpovídá osmi 

katechetickým setkáním. První čtyři 

jsou věnovány tajemství hříchu 

a smíření, další čtyři tajemství 

Eucharistie (mše svaté). 

Studený, J. První svaté přijímání 

Příprava k prvnímu přijetí 

svátosti smíření a Eucha-

ristie. 

Matice cyrilometodějská, 

69 Kč. 

Prastará opakovaně vydávaná pomůcka 

má formát A5; obsahuje jednoduché 

kresby, základní informace o Desateru, 

svátosti smíření a Eucharistii. Zařezeny 

jsou i hlavní modlitby.  
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Tonino Lasconi Ježíš nás zve 

ke svému stolu 

Paulínky, 2018 

Cena 125 Kč 

 

Kniha k hlubšímu pochopení Ježíšovy 

přítomnosti v Eucharistii. 

 

Tonino Lasconi 

 

Já se taky zpovídám 

Paulínky, 2016 

135 Kč 

Publikace je vhodná k použití zvláště 

v rodině; chce pomoci k lepšímu 

pochopení svátosti smíření. 

 

Sophie 

de Mullenheim 

a kol. 

Poprvé u Ježíšova stolu 

Pokračování velké cesty 

Paulínky, 2016 

Cena 165 Kč 

 

Kniha k hlubšímu pochopení 

svátosti Eucharistie. Je vhodná i jako 

památka na slavnost prvního přijímání. 

Cena 165 Kč 

 Moje první svaté přijímání 

Paulínky, 2016 

Cena 25 Kč 

 

 

Dárková knížečka je určena dětem, 

obsahuje základní informace a modlitby. 

 

Brtník, J. 

Nečasová, Z. 

 

 Svátost smíření 

Cesta hříšníka, kterému jde 

Bůh vstříc. 

Karuziánské nakl. Brno, 45 

Kč 

Brožurka se zabývá konkrétní přípravou 

dětí na první svatou zpověď a nabízí 

jednoduché zpytování svědomí. 

 

Bernhard Meuser, 

Rudolf Gehrig 

YOUCAT 

Svátost smíření  

Karmelitánské nakl. 

Cena 99 Kč 

 

Průvodce po svátosti smíření 

pro dnešní mladé lidi. 

YOUCAT 

Fundation 

YOUCAT pro děti 

Karmelitánské nakl., 2018 

(1. vydání) 

Cena dle momentální 

nabídky (cca 400-500 Kč) 

Katolický katechismus pro děti a rodiče. 

Obsahuje kapitoly: Krédo, Svátosti, 

Desatero, Modlitba + speciál pro rodiče 

„Ježíšův život“.  

 YOUCAT – Moje 

první svaté přijímání 

Karmelitánské nakl., 2019. 

Cena 299 Kč 

Dárková knížka navazuje na YOUCAT 

pro děti. Slouží jako album, do něhož si 

děti zapíší, jak jejich první svaté 

přijímání probíhalo, a vlepí si do něj 

fotografie. 
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Jan Houkal První svaté přijímání 

Portál, 2016 

Cena 189 Kč 

Kniha obsahuje důležité informace 

související se svátostí smíření a Eucha-

ristie. Pomůže k hlubšímu pochopení 

zvláště těm, kdo děti připravují. 

Obsahuje i zpovědní zrcadlo a modlitby. 

Špačková, M., 

Oujeská, M. 
Můj modlitebník 

Biskupství brněnské, 2018 

Cena 10 Kč 

formát A7 

Malý sešitek vhodný pro prvokomu-

nikanty obsahuje všechny základní 

modlitby a nechybí ani modlitba pěti 

prstů podle papeže Františka. 

Špačková, M., 

Oujeská, M. 
Skládáme si život 

podle Desatera 

Biskupství brněnské, 2019 

Cena 10 Kč 

formát A7 

Malý sešitek vhodný pro prvokomu-

nikanty přibližuje Desatero jako Boží 

dar, který nás chrání. 

Špačková, M., 

Oujeská, M. 
Svátost smíření – 

skrytý poklad 

Biskupství brněnské, 2020 

Cena 10 Kč 

formát A7 

Malý sešitek vhodný pro prvokomu-

nikanty vysvětluje, co je to svátost 

smíření, hřích a jaké části má svátost 

smíření. Nabízí zpytování svědomí pro 

malé školáky a návod pro zpověď „krok 

za krokem“. 

 

Uváděné publikace jsou k zakoupení v prodejnách křesťanské literatury. V e-shopech jednotlivých nakladatelství jsou obvykle se 

slevou, zvláště při odběru více kusů. Poslední tři uváděné tituly (Můj modlitebník, Skládáme si… a Svátost míření – skrytý poklad) 

jsou k objednání nebo zakoupení v Diecézním katechetickém centru v Brně, kontakt: <kc.brno@biskupstvi.cz>. 
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