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Prihláška na 1. sväté prijímanie v školskom roku 2018/2019 
 

Týmto prihlasujem svoje dieťa  

Meno a priezvisko: ................................................................................................................................... 

Dátum a miesto narodenia: .................................................................................................................... 

Dátum a miesto krstu: ............................................................................................................................. 

Základná škola a trieda: ...........................................................................................................................  

 
V prípade, že Vaše dieťa nebolo pokrstené vo farnosti Dunajská Lužná, je potrebné doniesť 

KRSTNÝ LIST z farnosti, kde bolo dieťa pokrstené. Toto potvrdenie doneste osobne na farský 
úrad v Dunajskej Lužnej najneskôr do konca kalendárneho roka 2018. 

 
Zároveň ho prihlasujem na prípravu na svätú spoveď a 1. sväté prijímanie, ktorá bude obsahovať: 
 pravidelnú účasť na svätej omši v nedele a prikázané sviatky  
 pravidelné mesačné stretnutia pod vedením katechétu a animátora, 
 mimoriadne obrady uvádzajúce do kresťanského života: 
 Obrad začlenenia detí do spoločenstva – 14.10.2018 (nedeľa) o 16.00h vo farskom kostole v 

Dunajskej Lužnej. Po slávnostnom obrade budú deti rozdelené do skupín. Účasť detí aj rodičov 
na obrade je nutná.  

 Obrad predstavenia detí farskému spoločenstvu – 25.11.2018 (nedeľa) počas detskej svätej omši 
o 09:00h vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej. 

 Obrad pred prijatím 1. sviatosti zmierenia (Sv. spovede)  – 23. marca 2019 (sobota) začne: 
Kalinkovo 09.00h, Dunajská Lužná 10.30h, Rovinka 14.00h. Túto slávnosť sme presunuli na 
skorší termín kvôli tomu, aby bola vyjadrená jej jedinečnosť. Preto od 23.03.2019 môžu deti 
pristupovať k tejto sviatosti pravidelne každý mesiac spolu s rodičmi (napr. na prvé piatky). 

 
Tiež vyhlasujem, že svoje dieťa budem viesť k úcte a k správnemu pochopeniu sviatosti Eucharistie 
a budem mu príkladom v jeho začínajúcom kresťanskom živote. Z ponuky farnosti Dunajská Lužná, 
ktorá mi chce pomôcť pri tejto zodpovednej úlohe, si záväzne vyberám:  

 

1.  BIBLICKÉ KATECHÉZY O EUCHARISTII V RODINKOVE    
termín: 01.-03. február 2019 
miesto: Belušské Slatiny – Rodinikovo 
vedúci: ThDr. Blažej Štrba PhD., sr. ThDr. Karola Dravecká OP, manželský animátorský pár 
V programe budú hodnotné biblické prednášky a podnety pre rodičov, ako si pripraviť dieťa na 
prvé sv. prijímanie. Víkend sa uskutoční v centre pre rodiny – Rodinkovo v Belušských 
Slavtinách. Je tam možnosť ísť spolu deťmi, pre ktoré bude pripravený špeciálny program. 
Bližšie informácie o Rodinkove a o cenách nájdete na https://rodinkovo.webnode.sk/. Víkend 
je ponúknutý pre záujemcov z celého Slovenska.  
 

https://rodinkovo.webnode.sk/. V�kend


2. BIBLICKÉ KATECHÉZY O EUCHARISTII VO VEĽKOM BIELI  
termín: 16. február 2019 od 14:00h – 17. február 2019 doobeda 
miesto: Saleziánsky dom vo Veľkom Bieli 
vedúci: P. Mgr. Bruno Branislav Donoval OP, manželský pár  
Nejde o celý víkend, ale len o jeden deň v Saleziánskom dome vo Veľkom Bieli. Biblicko-
katechetické stretnutie, ktoré pomôže rodičom pripraviť si dieťa na prvé sv. prijímanie, bude 
viesť náš kaplán páter Bruno v spolupráci s manželským párom. Cena pobytu je 10 EUR. 
V cene je zahrnuté ubytovanie na jednu noc a večera s raňajkami.  
 

3. DUCHOVNÉ OBNOVY PRE RODIČOV  
termín: 25. november 2018 od 16:00 – 18:00h a sobota 9. marec 2019 od 16:00 – 18:00h 
miesto: Charitný dom sestier dominikánok, Dunajská Lužná  
vedúci: kňaz a pozvaní hostia 
Novembrovú duchovnú obnovu na tému „Môže Boh zmeniť názor?“ bude viesť otec Martin 
Halčák SJ. Na marcovú duchovnú obnovu sú pozvaní manželia Jozef a Henrieta Vágašioví zo 
spoločenstva pri Dominikánskom kostole v Košiciach, ktoré zhromažďuje páry, povolané prijať 
hlbšie milosť svojho manželstva a rodičovstva. Cez duchovné obnovy sa postaráme o deti.  

 

4. DISKUSIE O AKTUÁLNYCH OTÁZKACH     
termín: nedeľa 20. január 2019 od 16:00h a nedeľa 7. apríl 2019 od 16:00h  
miesto: Klub Ostrov, Dunajská Lužná 
vedúci: kňaz a pozvaní hostia 
Som zlý rodič, alebo mám neposlušné dieťa? Januárová diskusia pod vedením manželov 
Langových z Púchova Vám môže poodhaliť, že pravda je niekde úplne inde. Ako predísť 
kritickým stavom v manželstve? Na túto otázku sa Vám pokúsia v apríly zodpovedať Marian 
Kubeš a Margita Kubešová, ktorí sa od roku 2002 venujú sprevádzaniu kresťanských 
manželských párov v krízach. Marian Kubeš je hlavný školiteľ kresťanských koučov vo FAMILY 
GARDEN pri saleziánoch na Trnávke.  
 

Prihlášky prosím odovzdajte dnes, alebo najneskôr do nedele 07. októbra 2018 na hodine 
náboženstva, v sakristii kostola po sv. omši, alebo na Fare v Dunajskej Lužnej počas úradných hodín. 
 

Dňa ..................................        ............................................ 
podpis rodiča 

 
KONTAKTNÉ ÚDAJE NA RODIČA 
 
Meno a priezvisko: .................................................................................................................................... 

E-mail: ......................................................................................... Telefón: ............................................... 

Adresa: ...................................................................................................................................................... 

Poznámka: 


