RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, JÁNOŠÍKOVSKÁ 34, 900 42  02/459 80 131

Prihláška na 1. sväté prijímanie v školskom roku 2017/2018
Týmto prihlasujem svoje dieťa
Meno a priezvisko: .....................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia: ........................................................................................................
Dátum a miesto krstu: ................................................................................................................
Základná škola, trieda: ...............................................................................................................
V prípade, že Vaše dieťa nebolo pokrstené vo farnosti Dunajská Lužná,
je potrebné najneskôr do konca roka 2017 doniesť osobne na miestny farský úrad
KRSTNÝ LIST DIEŤAŤA Z FARNOSTI, KDE BOLO DIEŤA POKRSTENÉ.
Zároveň ho prihlasujem na prípravu na Prvé sväté prijímanie, ktorá bude obsahovať:
 pravidelnú účasť na nedeľnej svätej omši
 pravidelné mesačné stretnutia pod vedením katechétu a animátora,
 mimoriadne obrady uvádzajúce do kresťanského života:
 Obrad začlenenia detí do spoločenstva – 08.10.2017 (nedeľa) o 16.00h
vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej. Po slávnostnom obrade budú deti
rozdelené do skupín. Účasť rodičov a detí je nutná.
 Obrad predstavenia detí farskému spoločenstvu – 26.11.2017 (nedeľa) počas
sv. omši o 09:00h vo farskom kostole v Dunajskej Lužnej.
 Obrad zmierenia pred 1. prijatím sviatosti pokánia – 03. 03. 2018 (sobota) začne:
Kalinkovo 09.00h, Dunajská Lužná 10.30h, Rovinka 14.00h a Miloslavov 16.00h.
Túto slávnosť sme presunuli na skorší termín kvôli tomu, aby bola vyjadrená jej
jedinečnosť. Preto od 03. marca 2018 môžu vaše deti pristupovať k tejto sviatosti
spolu s vami napr. raz za štyri týždne (tzv. mesačná – Prvopiatková spoveď).
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 farnosti, ktorá mi chce pomôcť pri tejto zodpovednej úlohe, si záväzne vyberám:
1. CYKLUS BIBLICKÝCH KATECHÉZ O EUCHARISTII
čas: každú druhú stredu medzi 16. januárom – 14. marcom 2018 o 19:00h
miesto: Klub Ostrov, Dunajská Lužná
vedúci: kňaz, manželský animátorský pár
Na piatich stretnutiach (60 min.) bude rodičom na základe Svätého písma priblížená
sv. omša tak, aby jej sami lepšie rozumeli a vedeli ju priblížiť svojim deťom. Budú im
poskytnuté vypracované materiály, ktoré môžu využiť pri komunikácii s dieťaťom.
Cyklus biblických stretnutí je určený výlučne pre rodičov prvoprijímajúcich detí, ktorí
ho ešte neabsolvovali.

2. DUCHOVNÉ OBNOVY
čas: nedeľa 26. november 2017 a sobota 17. február 2018 od 16:00 – 18:00h
miesto: Charitný dom sestier dominikánok, Dunajská Lužná
vedúci: kňaz, pozvaný hosť
V tomto roku ponúkame jedno pred-adventné a jedno pôstne duchovné popoludnie s
cieľom prehĺbiť prežívanie viery v rodinách. Po prednáške a diskusii s pozvaným
hosťom, bude nasledovať krátka modlitba, adorácia a sviatostné požehnanie. Rodičia
budú mať možnosť aj pristúpiť k Sviatosti zmierenia. Deti budú mať v tom istom čase
pripravený vlastný program. Ponuka je otvorená pre všetkých záujemcov, nielen
rodičov prvoprijímajúcich detí.
3. DISKUSIE O NÁBOŽENSKÝCH OTÁZKACH
čas: sobota 13. január 2018 a sobota 7. apríl 2018 od 16:00h
miesto: Klub Ostrov, Dunajská Lužná
vedúci: kňaz, pozvaní hostia
Ako je možné zladiť praktizovanie viery s nadmernou preťaženosťou doma a v
zamestnaní? Prečo je dôležité, aby deti najskôr uverili v svojich rodičov? Počas dvoch
večerov dáme priestor pre otázky rodičov, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia
s výchovou detí v kresťanskom duchu.
Tieto prihlášky odovzdajte najneskôr do 30. septembra 2017 na hodine náboženstva,
v sakristii kostola, alebo na farskom úrade (Jánošíkovská 34, 900 42 Dunajská Lužná).

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

.............................................
podpis rodiča

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA RODIČA DIEŤAŤA
Meno a priezvisko: ......................................................................................................................
E-mail: ........................................................................... Telefón: ...............................................
Adresa: ........................................................................................................................................
Poznámka:

