
DOPIS PRO RODIČE 

 

Milí rodiče.  

V dnešním  evangeliu 5. neděle velikonoční (Jan 13, 34-35) jsme slyšeli o vzájemné lásce.  

Děti, které byly na katechezi, mají pro vás úkol. Mají připravená srdíčka, do kterých napsaly jména 

osob ve vaší rodině. 

Vaším úkolem je pomoci svým dětem, abyste doma každý vylosovali jedno srdíčko a přečetli si na něm 

jméno tak, aby to ostatní neviděli. Pak celý den ať každý dělá tajné dobré skutky své vylosované osobě. 

Večer si všichni můžete popovídat o tom, jak se to komu dařilo. Zda každý poznal, kdo se snaží                     

o mimořádnou lásku právě k němu apod. Věříme, že tak prožijete hezké rodinné chvíle.  
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