
RKC - Farnosť Dunajská Lužná  Jánošíkovská 34, 900 42  +421 2 459 80 131  farnostdl34@gmail.com 

 

Prihláška na 1. sväté prijímanie v školskom roku 2021/2022 

 

Týmto prihlasujem svoje dieťa:  

 

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

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

žiaka Základnej školy: ................................................................................................. Trieda: ..........................  

 

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

z farnosti, kde bolo Vaše dieťa pokrstené. Toto potvrdenie nám prosím doneste osobne na farský úrad 

v Dunajskej Lužnej najneskôr do konca kalendárneho roka 2021. 

 

Zároveň ho prihlasujem na prípravu na 1. sv. prijímanie, ktorá bude obsahovať: 

 pravidelnú účasť na nedeľnej svätej omši  
 pravidelné mesačné stretnutia pod vedením katechétu a animátora, 

 mimoriadne obrady uvádzajúce do kresťanského života. Termíny si zapíšte do svojich kalendárov (!) 

 

 OBRAD ZAČLENENIA DETÍ DO SPOLOČENSTVA – 24. októbra 2021 (nedeľa) o 16.00 vo Farskom kostole 

v Dunajskej Lužnej. Po slávnostnom obrade budú deti rozdelené do skupín. Účasť rodičov a detí nutná.  

 OBRAD PREDSTAVENIA DETÍ FARSKÉMU SPOLOČENSTVU – 28. novembra 2021 (nedeľa) počas detskej 

svätej omši o 09:00 vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Účasť detí aj rodičov je nutná. 
 OBRAD PRED PRIJATÍM 1. SVIATOSTI ZMIERENIA – 19. marca 2022 (sobota) začne: KALINKOVO 09.00, 

DUNAJSKÁ LUŽNÁ 10.30, ROVINKA 15.00. Obrad sa má uskutočniť v Pôstnom období, aby bola 

vyjadrená jedinečnosť sviatosti zmierenia a kajúci charakter pokánia. Účasť detí aj rodičov je nutná. 
 

Svojím podpisom vyhlasujem, že svoje dieťa budem viesť k úcte a k správnemu pochopeniu sviatostí 

a budem mu príkladom v jeho začínajúcom kresťanskom živote. Prihlášky prosím odovzdajte najneskôr do 

17. októbra 2021 na hodine náboženstva, v sakristii kostola, alebo cez úradné hodiny na RKFÚ. 

 

Dňa ......................................        ............................................. 

podpis rodiča 
 

Svojím podpisom súhlasím so spracovaním údajov v zmysle ochrany GDPR a potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s princípmi ochrany osobných údajov RKC na Slovensku. 
 

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA RODIČA 
 

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

 

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

 

Adresa bydliska: ............................................................................................................................................... 


