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PRIHLÁŠKA K PRVÉMU SVÄTÉMU PRIJÍMANIU v šk. r. 2022/2023 
 

 

meno a priezvisko 
dieťaťa: 
 

adresa bydliska: 
 

škola: 
 

trieda: 
 

dátum narodenia: 
 

miesto narodenia: 
 

farnosť/miesto krstu: 
 

dátum krstu: 

otec: meno a priezvisko    náboženstvo 
 
 

matka: meno a priezvisko      náboženstvo  
+ rodená: 

sobášení v kostole – kde a kedy (rok): 
 

 
 

tel. kontakt na rodiča: 
 

email: 
 

Podpis aspoň jedného z rodičov: 
 
 

Prihlášku odovzdajte v kancelárii v úradných hodinách alebo ju doneste po sv. omši do sakristie kostola najneskôr do 15. 8. 2022 

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej 
cirkvi v Slovenskej republike. Svojím podpisom udeľujem farskému úradu súhlas na spracúvanie osobných údajov. 

Podpis aspoň jedného z rodičov:   

 

tu odstrihnúť 

 

 

PRIHLÁSENIE DO FARSKEJ PRÍPRAVY NA SV. SPOVEĎ A PRIJATIE EUCHARISTIE  
 

Naša farská príprava je zložená z aktivít, ktorými sa 

snažíme pomôcť rodičom v náboženskej výchove ich detí 

a deťom sa dobre pripraviť na sviatostný život a začleniť 

ich do spoločenstva Cirkvi. Tvoria ju: 

1. stretnutia rodičov detí – pravidelne raz v mesiaci 

v menšej skupine s kňazom a manželským párom – 

očakávame účasť oboch rodičov – ich cieľom je pomôcť 

rodičom, aby vedeli, ako a o čom hovoriť s deťmi pri 

náboženskej výchove, povzbudiť ich osobnú vieru a tiež 

inšpirovať a oživiť ich rodinný náboženský život; 

2. náboženská výchova v škole – dieťa má byť 

prihlásené rodičmi na náboženskú výchovu od 1. až do 9. 

ročníka ZŠ – cieľom vyučovania v škole je odovzdanie 

vedomostí o kresťanskej identite a kresťanskom živote 

(preto odporúčame prihlásiť deti na Cirkevnú ZŠ, kde sa 

celé vyučovanie nesie v tomto duchu) – deti ho majú 

absolvovať ako iné predmety: úspešne získať ponúkané 

vedomosti (ak vedomosti chýbajú, nemôže síce 

prepadnúť, ale ani nerastie vo viere); 

3. stretnutia detí v stredy v skupinke od 17:15 a 

liturgická formácia − sv. omše pre všetky deti o 18:00 – 

každú stredu večer vo farskom kostole (účasť detí je 

nutná, najlepšie aj s rodičmi) - cieľom je nadobudnúť 

vzťah ku spoločenstvu, budovať vzájomné vzťahy a 

spoločne sláviť našu vieru, ako aj priblížiť deťom sv. 

omšu, naučiť ich aktívne sa do liturgie zapájať a lepšie jej 

rozumieť – tu je dôležité, aby rodičia privádzali deti do 

kostola od malička, aby si „zvykli“ na prostredie a vedeli, 

čo sa robí a nerobí v kostole; v STREDY sú „stretnutia 

detí v skupinkách a spevácky zbor so začiatkom o 17:15. 

4. vedenie a výchova v kresťanskom duchu v rodinách 

– je to osobná úloha rodičov, ktorá je predpokladom 

dobrej prípravy na prijatie sviatostí vo farnosti a jej nutnou 

podmienkou je účasť na sv. omši v nedele a v prikázané 

sviatky, ktorú sledujeme, lebo ak chýba, je to vážny 

dôvod na oddialenie pristúpenia k sviatostiam. 

 

PRIHLÁSENÍM DIEŤAŤA RODIČIA POTVRDZUJÚ, ŽE SÚHLASIA S PRIEBEHOM A REŠPEKTUJÚ 

PODMIENKY PRÍPRAVY NA PRIJATIE SVIATOSTÍ VO FARNOSTI, PREJAVUJÚ OCHOTU ZAPOJIŤ SA A BERÚ 

NA SEBA SPOLUZODPOVEDNOSŤ. SÚČASNE BERÚ NA VEDOMIE, ŽE PRE NEZÁUJEM ČI NEDBALOSŤ SA 

DIEŤAŤU PREDĹŽI PRÍPRAVA, ALEBO JU BUDE MUSIEŤ OPAKOVAŤ. 
 



  

 

 

Slovo Rodičom 
 

Milí rodičia, tak ako vaše dieťa postupne rastie 

telesne aj mentálne, mal by rásť aj jeho vzťah 

k Bohu, o ktorý sa snažíte výchovou vo viere. Jej 

základom je každodenná (zvlášť nedeľná) 

náboženská prax vašej rodiny a váš osobný 

príklad. Pomáha jej náboženská výchova v škole, na 

ktorú ste vaše dieťa prihlásili. Vaše deti ešte 

potrebujú objaviť a začleniť sa aj do rodiny Kristovej 

Cirkvi, ktorú vytvárame všetci vďaka krstu 

a viditeľne sa s ňou stretávame v spoločenstve 

farnosti. Ježiš Kristus totiž Cirkvi zveril poklad 

Božieho Slova a svoje sviatosti, preto ju potrebujeme. 

Na ceste rastu života viery všetci prechádzame 

jednotlivými etapami, pričom základom je uvádzanie 

do kresťanského života, ktoré je prepojené s prijatím 

troch najdôležitejších sviatostí: krstu, eucharistie 

a birmovania. Vaše deti prichádzajú do obdobia 

života, v ktorom môžu začať posilňovať svoju vieru 

prijímaním sviatosti Oltárnej a sviatosti pokánia (sv. 

spovede) po vhodnej príprave a zvládnutí potrebných 

predpokladov. 

 

Vaše dieťa môžete prihlásiť v prichádzajúcom šk. 

roku do farskej prípravy na sviatosť pokánia a prijatie 

Eucharistie. Takáto príprava, podľa všeobecných 

usmernení Katolíckej cirkvi a na základe rozhodnutia 

nášho diecézneho biskupa (Dokumenty diecéznej 

synody košickej arcidiecézy, 2006), má prebiehať vo 

farnosti, do ktorej patríme podľa bydliska a nie podľa 

toho, kam dieťa chodí do školy. Tiež nestačí, aby 

dieťa navštevovalo 3. ročník ZŠ a automaticky bolo 

považované za pripravené na tieto sviatosti. Čoraz 

častejšie sa totiž stáva, že hoci sú deti prihlásené 

v škole na náboženskú výchovu, v mnohých rodinách 

chýba príklad náboženského života rodičov 

a nefunguje odovzdávanie viery, často sa takéto 

rodiny nezapájajú do života farnosti a ani sa 

nezúčastňujú pravidelne na nedeľnej sv. omši, 

a potom deti nemajú potrebné poznanie. 

 

Preto sa rodičia dieťaťa zaväzujú: 

a) dbať o to, aby sa ich dieťa pravidelne 

zúčastňovalo na celej sv. omši v nedeľu a v prikázaný 

sviatok, a tiež na detských sv. omšiach každý týždeň 

a aby mu sami dali dobrý príklad pravidelnou 

účasťou na sv. omši; zúčastňovalo pravidelných 

formačných stretnutí v stredy od 17:15. 

b) dbať o to, aby ich dieťa navštevovalo hodiny 

náboženskej výchovy v škole, aby tak malo 

primerané náboženské vedomosti (je to prirodzená 

povinnosť rodičov od krstu dieťaťa); 

d) zúčastňovať sa stretnutí rodičov raz v mesiaci; 

e) prihlásiť svoje dieťa na náboženskú výchovu v 

škole aj v ďalších ročníkoch ZŠ.

 

Prvé spoločné stretnutie rodičov a detí bude v stredu 7.9.2022 o 17:15. 

Prvá detská sv. omša bude v stredu 7.9.2022 o 18:00.  Tešíme sa na Vás! 

 

R.D. JCDr. Marek Ondrej, Adv. 

farár  

 


