RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, JÁNOŠÍKOVSKÁ 754/34, 900 42 DUNAJSKÁ LUŽNÁ
 02/459 80 131  farnostdl@dominikani.sk  https://dunajskaluzna.fara.sk

Prihláška na 1. sväté prijímanie v školskom roku 2019/2020
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 čím skôr doniesť KRSTNÝ LIST alebo
SVEDECTVO O KRSTE vystavené farnosťou, kde bolo Vaše dieťa pokrstené. Toto potvrdenie nám prosím doneste
OSOBNE na Farský úrad v Dunajskej Lužnej. Termín odovzdania najneskôr do 31.12.2019.

Týmto záväzne prihlasujem svoje dieťa na prijatie dvoch iniciačných sviatostí:
SVIATOSTI ZMIERENIA A POKÁNIA – Prvá svätá spoveď
SVIATOSŤ EUCHARISTIE – Prvé sväté prijímanie
Duchovná príprava na túto významnú udalosť v mojej rodine bude obsahovať:
 pravidelnú účasť na SVÄTEJ OMŠI v nedele a prikázané sviatky
 pravidelné MESAČNÉ STRETNUTIA pod vedením kňaza – katechétu a animátora
 mimoriadne OBRADY ktoré budú postupne uvádzať do aktívneho kresťanského života:

OBRAD ZAČLENENIA DETÍ DO KATECHÉZY V SPOLOČENSTVE
 06.10.2019 (nedeľa) o 16:00h vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Po slávnostnom obrade budú
deti rozdelené do menších skupín. Účasť oboch rodičov aj detí na tomto obrade prípravy na prijatie
sviatostí je povinná.

OBRAD PREDSTAVENIA DETÍ CELÉMU FARSKÉMU SPOLOČENSTVU
 10.11.2019 (nedeľa) o 09:00h vo Farskom kostole v Dunajskej Lužnej. V rámci nedeľnej liturgie budú
deti, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatostí uvedené do farského spoločenstva. Účasť oboch rodičov aj
detí na tomto obrade je povinná.

OBRAD ZMIERENIA PRED PRVÝM PRIJATÍM SVIATOSTI POKÁNIA
 21.03.2020 (sobota) Kalinkovo 09:00h, Dunajská Lužná 10:30h, Rovinka 14:00h. Obrad sa má
uskutočniť v Pôstnom období, aby bola vyjadrená jedinečnosť sviatosti zmierenia a kajúci charakter
pokánia. Preto od 21. marca 2020 môžu Vaše deti pristupovať k tejto sviatosti spolu s Vami – rodičmi napr.
na Prvý piatok v mesiaci a podobne. Účasť oboch rodičov aj detí na tomto obrade je povinná.

TERMÍNY SLÁVNOSTI PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA V NAŠEJ FARNOSTI
 17. mája 2020 o 10:30h
(6. veľkonočná nedeľa)
ROVINKA, KALINKOVO
 24. mája 2020 o 10:30h
(7. veľkonočná nedeľa)
DUNAJSKÁ LUŽNÁ

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

DUCHOVNÁ OBNOVA
Termín: 30. novembra 2019 (sobota) a 29. februára 2020 (sobota) od 16:00 – 18:00h
Miesto: CHARITNÝ DOM sestier dominikánok, Námestie sv. Martina 508/14, Dunajská Lužná
Zodpovedný: kňaz a pozvaný hosť
Ponúkame Vám duchovné popoludnie s cieľom prehĺbiť prežívanie viery v rodine ako prípravu na najkrajšie sviatky v
roku – Vianoce a Veľkú Noc. V programe Duchovnej obnovy pre rodiny bude tematická katechéza, adorácia Najsvätejšej
Sviatosti Oltárnej a možnosť pristúpiť k svätej spovedi, alebo k rozhovoru s pozvaným hosťom. Na záver bude možnosť
neformálneho stretnutia na agapé. Deti budú mať v tom istom čase pripravený vlastný program v priestoroch CMŠ
Madony Žitného ostrova.

DISKUSIA NIELEN O NÁBOŽENSKÝCH OTÁZKACH
Termín: 19. januára 2020 (nedeľa) a 19. apríla 2020 (nedeľa) od 16:00 – 18:00h
Miesto: PASTORAČNÉ CENTRUM – Klub Ostrov, Jánošíkovská 465/5, Dunajská Lužná
Zodpovedný: kňaz a pozvaný hosť
Ponúkame Vám možnosť stretnutia sa so zaujímavými, inšpirujúcimi ľuďmi, pre ktorých je viera v Boha aj napriek
každodenným ťažkostiam a problémom prirodzenou súčasťou života. O svoju skúsenosť sa prídu podeliť aj s nami
v rámci roviny osobného svedectva a diskusie nielen o náboženských, ale aj spoločenských otázkach. Na záver bude
možnosť neformálneho stretnutia na agapé. Deti budú mať v tom istom čase pripravený vlastný program v priestoroch
CMŠ Madony Žitného ostrova.

Prihlášku odovzdajte najneskôr do 30. septembra 2019 na Farskom úrade (Jánošíkovská 34, 900 42 Dunajská Lužná).

Dátum ..................................

.............................................
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 OTCA /MATKU/ DIEŤAŤA
Meno a priezvisko: .............................................................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................
Telefón: ..............................................................................................................................................................
Zadajte prosím na výber aspoň DVA dni v týždni, kedy sa Vaše dieťa bude môcť zúčastniť na stretnutí – raz za mesiac.

