
 

RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV 

FARNOSŤ BRATISLAVA – SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE 

BETLIARSKA 3, P.O.BOX 38, 851 07  BRATISLAVA 
 

 

PRIHLÁŠKA 
DIEŤAŤA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE 

 

Meno a priezvisko dieťaťa:  

Dátum a miesto narodenia:  

Meno a priezvisko otca  

Meno a priezvisko (aj rodné) 

matky 
 

Bydlisko dieťaťa  

Telefón rodiča  

E-mail na rodiča:  

Názov školy  

Meno a priezvisko katechétu 
(ak dieťa nechodí na katolícke 

náboženstvo, toto políčko preškrtnite) 
 

 

ÚDAJE O KRSTE DIEŤAŤA 

 

(vyplní kňaz vo farnosti, kde bolo dieťa pokrstené, alternatívou je krstný list dieťaťa) 
 

 

Miesto krstu  

Adresa farského úradu  

Dátum krstu  

Záznam v matrike zv.:                  str.:                  č.: 

 
Podpis kňaza:..................................... 

 

V............................................dňa......................2022   LS. 

 

 

 

 

„Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života.“ Ona „obsahuje celé 

duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka“ a „je 
zhrnutím a súhrnom našej viery“(KKC1324,1327). 

Milí rodičia, vašou úlohou je sprostredkovať tento Boží dar vášmu dieťaťu, tak ako ste to 

sľúbili, keď ste ho priniesli na krst. 

 

Svojim podpisom sa zaväzujem k splneniu nasledovných podmienok prípravy dieťaťa k  

1. sv. prijímaniu: 

  

1. Budem dieťa vychovávať v kresťanskom duchu. 

2. Budem sa s dieťaťom zúčastňovať celej sv. omše v nedele a v prikázané sviatky. 

(O pravidelnej účasti na sv. omšiach sa budú dieťaťu robiť potvrdenia podľa 

pokynov kňaza)  

3. Budem sa s dieťaťom pravidelne zúčastňovať na farskej katechéze, ktorej 

súčasťou je i sv. omša v stredu o 17:30. Harmonogram katechéz sú na webovej 

stránke farnosti i na výveske kostola). Kontakt na farnosť: 

prijimanie.faraluky@gmail.com 

4. Dieťa bude navštevovať hodiny náboženskej výchovy v škole a to aj v ďalších 

ročníkoch ZŠ. 

5. K pripusteniu na 1. sv. prijímanie musí dieťa vedieť: prežehnať sa; základné 

modlitby (Otče náš; Zdravas Mária; Sláva Otcu); Vyznanie viery – Verím v Boha; 

Desatoro Božích prikázaní; šesť hlavných právd a cirkevné prikázania. Je 

nevyhnutné, aby deti vedeli rozdiel medzi „oplátkou“ a Eucharistiou. 

 

 

Dolupodpísaný rodič dieťaťa svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí so stanovenými 

podmienkami prípravy svojho dieťaťa na prvé sväté prijímanie a berie na vedomie, že ich 

nesplnenie pre nezáujem, nedbalosť... oddiali dieťaťu možnosť pristúpiť k prvému svätému  

prijímaniu. 

 

Zároveň poskytnutím vyššie uvedených osobných a kontaktných údajov súhlasím s ich 

spracovaním pre účely organizovania a vyslúženia mnou žiadanej sviatosti. Dotknutá osoba 

svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov 

Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike a súhlasí so spracovaním osobných údajov. 

(https://gdpr.kbs.sk/) 

 

 

V............................................dňa......................2022 

 

Podpis otca:.............................                   Podpis matky.................................... 

mailto:prijimanie.faraluky@gmail.com
https://gdpr.kbs.sk/

