PRÍPRAVA DETÍ NA 1. SV. PRIJÍMANIE 2021/2022
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Jána Bosca, Saleziáni don
Bosca, Okružná 13, 821 04 Bratislava – Trnávka, trnavka.sk

1. sväté prijímanie bude v našej farnosti v sobotu 21. a 28. mája 2022.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Jána Bosca, Bratislava – Trnávka

PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVU K 1. SV. PRIJÍMANIU 2021/2022
ÚDAJE O DIEŤATI:

Tri základné podmienky k príprave na prvé sv. prijímanie:

Meno a priezvisko: ______________________________________________

1. Hlavnou podmienkou je pravidelná účasť detí na svätých omšiach v nedele a v prikázané

Dátum narodenia: ________________ Dátum krstu: __________________

2.
3.

sviatky. Deti budú mať zošitok (s názvom Malý misionár), kde si budú vlepovať samolepky,
ktoré dostanú po omši v sakristii nášho kostola. Prioritne by mali navštevovať nedeľné detské
sv. omše o 9:30., v ktorých sa snažíme prihovárať predovšetkým deťom pripravujúcim sa na 1. sv.
prijímanie. Ak by ste niekedy boli na sv.omši v inom kostole, vtedy na miesto nálepky napíšte kde
a o koľkej ste boli na sv.omši a podpíšte sa. Ak dieťa kvôli chorobe, karanténe alebo možnému
dočasnému zákazu zhromažďovania ľudí v kostoloch bude musieť zostať doma, vtedy spolu
s dieťaťom nás môžete sledovať online (aspoň kázeň). Potom sa krátko pomodlite a dieťa nech si
namiesto nálepky nakreslí nejaký symbolický obrázok k téme kázne alebo textu evanjelia k danej
nedeli. Zošitok dostanete vo farskej kancelárii pri odovzdaní prihlášky.
Účasť detí na hodinách náboženstva v škole. (1.,2.,3. ročník a potom je potrebné pokračovanie).
Ak v niektorej škole nie je umožnené, oznámte nám to vopred, aby sme hľadali náhradu.
Účasť rodičov a detí na stretnutiach vo farnosti za mesiac v sobotu čase od 16:00 do 18:00.
Termíny stretnutí: 9.10., 13.11., 11.12., 8.1., 5.2., 12.3., 9.4., 7.5. Priebeh
stretnutia: 16:00 spoločná sv. omša, 16:45 stretnutia detí s animátormi v skupinkách a téma pre
rodičov s kňazom a moderátormi skupín rodičov, 18:00 záver. (Výnimka: Krížová cesta v
Marianke – čas odchodu oznámime vopred.)

Farnosť krstu:___________________________________________________
Otec (meno a priezvisko): _____________________________________________
Matka (meno, priezvisko, aj rodné): ______________________________________
Tel. jedného z rodičov: ________________________ , email/y rodiča/rodičov:
____________________________________________________________________
Bydlisko (adresa): _____________________________________________________
Škola: _________________________________________________ trieda: _______
Meno katechétu (vyučujúceho náboženstva v škole): ________________________
Svojím podpisom potvrdzujem, že som si prečítal/a podmienky prípravy na 1. sv.

Učebnicu náboženstva a pracovný zošit z 3.r.ZŠ s názvom Cesta viery je potrebné, aby si vaše dieťa
nosilo tento tento šk.rok stále domou a pracovný zošit nosilo na naše mesačné stretnutia do farnosti
na kontrolu. Pokiaľ bude obmedzené vyučovanie v škole, musíte to dobrať s deťmi Vy.
Kvôli meniacim sa protipandemickým opatreniam s vírusom Covid-19 bude možno v niektorých
mesiacoch upravená forma prípravy, o čom Vás budeme informovať. Aj pre tento prípad máme
zriadený 24h.online NAŽIVO video prenos z nášho kostola cez YouTube kanál s názvom „Saleziánske
dielo na Trnávke“ a niektoré záznamy sú tam uložené v priečinku ZOZNAMY ( napr. Katechézy
prvoprijímajúcich, Nedeľné kázne pre deti). Stály link : https://www.youtube.com/channel/UCEVG-ej2k4MX1297KVidvA.

prijímanie, s týmito podmienkami súhlasím a záväzne prihlasujem svoje dieťa.
V Bratislave, dňa ..........................
.................................................................
podpis rodičov
Podpisom na tejto prihláške vyjadrujem súhlas s uchovávaním a používaním osobných údajov mojich a môjho
dieťaťa za účelom prípravy na slávnosť prvého svätého prijímania. Uchovávanie a spracovanie údajov je realizované
Rímskokatolíckou Cirkvou - farnosť Bratislava Trnávka v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä
zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Ak Vaše dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti, SPOLU S PRIHLÁŠKOU JE
POTREBNÉ ODOVZDAŤ KRSTNÝ LIST Vášho dieťaťa z tej farnosti, kde bolo
pokrstené (alebo dať potvrdiť v prihláške údaje z ich matriky )!!!
Vyplnenú návratku treba odovzdať na farskom úrade najneskôr do 26. 9. 2021
v úradných hodinách farského úradu v utorok až piatok 15,30 -17,30. Nezabudnite
si vypýtať zošitok na nálepky ku sv.omšiam. Za saleziánov a animátorský tím

POTVRDENIE O PRIJATÍ SVIATOSTI KRSTU
(ak je potrebné, namiesto krstného listu - tieto údaje z matriky potvrdí farnosť krstu)

Farnosť ____________________________________
zväzok:_______, strana:______, číslo:___________

Vladimír Sopkanič SDB, sopkanic@saleziani.sk, 0910 901 980
Túto časť oddeľte, informácie k príprave si uchovajte a odovzdajte len prihlášku.

dátum:

podpis

pečiatka

