Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Skalica
Námestie slobody 22, 909 01 Skalica

ŽIADOSŤ O UDELENIE
PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA DIEŤAŤU
Sviatosť Oltárna je skutočné telo a krv Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína.
Je to teda sám Boh a človek Ježiš Kristus, náš Spasiteľ. Sviatosť oltárnu preto nazývame aj
Najsvätejšou Sviatosťou. Pán Ježiš povedal: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho
krv, nebudete mať v sebe život. Kto je tento chlieb bude žiť naveky. Ja som chlieb života“ (Jn
6, 53.58.35). Práve preto je vašou úlohou, milí rodičia, sprostredkovať tento Boží život
i vášmu dieťaťu, tak ako ste to sľúbili, keď ste ho priniesli na krst.

Rodičia prvoprijímajúceho dieťaťa sa zaväzujú:
1.
2.
3.

4.

Dbať o to, aby sa ich dieťa spolu s nimi pravidelne zúčastňovalo na celej svätej omši
v nedeľu a prikázaný sviatok.
Dbať o to, aby ich dieťa navštevovalo hodiny Náboženskej výchovy v škole, aby
tak malo primerané náboženské vedomosti.
Dbať o kresťanskú výchovu svojho dieťaťa, aby ste ho zodpovedne pripravili na
prijatie sviatosti Eucharistie. Modlitbou spolu s dieťaťom, spytovaním svedomia
a vierou v reálnu prítomnosť Boha v Eucharistii
Zúčastňovať sa na jednotlivých stretnutiach v rámci prípravy, rodičia s deťmi
o ktorých vás budem informovať mailom.

Túto prihlášku na prvé sväté prijímanie
rodič dieťaťa vyplnenú odovzdá najneskôr
do 30.9.2021
do poštovej schránky fary
alebo v kancelárii farského úradu počas úradných hodín
(PO, STR, PIA: 15.00 – 17.00).
Dolupodpísaný rodič dieťaťa svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí so stanovenými
podmienkami prípravy svojho dieťaťa na prvé sväté prijímanie a berie na vedomie, že ich
nesplnenie pre nezáujem, nedbalosť... oddiali dieťaťu možnosť pristúpiť k prvému svätému
prijímaniu.
Zároveň poskytnutím osobných a kontaktných údajov súhlasí s ich spracovaním
pre účely organizovania a vyslúženia žiadanej sviatosti. Svojím podpisom potvrdzuje, že sa
oboznámil/-la s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi
v Slovenskej republike (gdpr.kbs.sk).

Podpis rodičov:
_________________________

_____________________________

Základné údaje o dieťati a rodičoch:
MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA
DÁTUM A MIESTO NARODENIA
MENO A PRIEZVISKO OTCA
MENO A PRIEZVISKO (aj rodné)
MATKY
BYDLISKO DIEŤAŤA
TELEFÓN A E-MAIL
NÁZOV ŠKOLY
MENO A PREZVISKO
KATECHÉTU

POTVRDENIE O KRSTE:
(vyplní kňaz farnosti, kde bolo dieťa pokrstené)

Miesto krstu
Dátum krstu
Záznam v matrike

zv.:

str.:

č.:

Podpis kňaza: ....................................................
V .................................... dňa .................. 2021

L.S.

