
Poučenie pre rodičov 

 

Povinnosti rodičov a vychovávateľov z pohľadu cirkevného práva: 

Rodičia majú väčšmi ako iní povinnosť slovom a príkladom formovať deti vo viere a praxi 
kresťanského života; rovnakú povinnosť majú tí, ktorí rodičov zastupujú, ako aj krstní rodičia 
(KKP, kán. 774 § 2). 

Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce 
vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo 
tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijať Pánovo telo (KKP, kán. 913 § 1). 

Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti 
po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili na prijatie tohto pokrmu; úlohou farára je 
aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu 
alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené (KKP, kán. 914). 

(KKC = Katechizmus Katolíckej cirkvi;  KKP = Kódex kánonického práva) 

 
 Prihlásenie dieťaťa na prípravu:  
 
Vyplnenú prihlášku odovzdajú rodičia farárovi na farskom úrade (Rajecká 17, 010 01 Žilina) 

do 25. septembra 2020 vo štvrtky medzi 15:00 -17:00, (čím skôr!!!)  
Príprava na 1. sväté prijímanie v našej farnosti pre rodičov i deti:  
- Nedeľné sv. omše o 9:30 v kostole sv. Jána Bosca).  
- Účasť detí na hodinách náboženstva (1.,2.,3.ročník a potom je potrebné pokračovanie.)  
- Účasť rodičov i detí na stretnutiach v nedele po sv. omši o 9:30 (predbežné termíny) 4.10., 
8.11., 6.12., 10.1., 7.2., 7.3., 11.4., 2.5. (V tieto dni si rezervujte čas nedele dopoludnia!)  
- Sprevádzanie a výchova doma rodičmi – vovádzanie do života s Bohom – slovom i príkladom. 
Cieľom je pomôcť deťom objaviť veľkosť daru viery, ktorý sa prejavuje v spôsobe života.  
- Zapojenie sa do spoločenstva a života farnosti je dôležitou súčasťou. („Kostol + ľudia + 
miesto kde žijem, kde prijímam a dávam, aby som mal život večný...“.) Počas roka je viacej 
ponúk.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Pre akékoľvek otázky prípravy kontaktujte: zilina.farnost@saleziani.sk,  

alebo 0911 762 652  
Oznamy nájdete na stránke: zilina.sdb.sk  
Info o prvom sv. prijímaní nájdete aj na: https://www.zilina.sdb.sk/farnost/sviatost-eucharistie/ 

(predbežné termíny: Saleziáni – 29.5.2021; Bánová 6.6. 2021 
 

Zásady ochrany osobných údajov v Katolíckej cirkvi sú zverejnené na stránke gdpr.kbs.sk . 

 

Túto časť oddeľte a odovzdajte iba prihlášku. 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina – Saleziáni  

PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVU K 1. SV. PRIJÍMANIU 
 

Údaje o dieťati 

Meno a priezvisko  

Dátum narodenia  miesto  

Dátum krstu  farnosť  

Otec (meno a priezvisko)  

Matka (meno, priezvisko, 
rodné priezvisko) 

 

Bydlisko (adresa)   

Škola   trieda  

Telefón / mobil *    E-mail *  

* nepovinný údaj (slúži na kontakt počas prípravy) 

 

Vyhlásenie rodičov        

Ja, otec/matka tohto dieťaťa, vedomý/á si svojej zodpovednosti pred Pánom Bohom za 
výchovu svojich detí, vyhlasujem, že sa vynasnažím o to, aby sa môj syn/dcéra čo najlepšie 
pripravil/a a po splnení podmienok mohol/a pristúpiť k prvému prijatiu sviatosti zmierenia 
a Eucharistie. Som upovedomený/á o podmienkach prípravy. Beriem na vedomie, že 
o pripustení k sviatostiam rozhodne farár, riadiac sa príslušnými cirkevnými predpismi 
a prihliadajúc na splnenie podmienok prípravy. 

Dotknuté osoby svojím podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili s princípmi ochrany osobných údajov 
Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike. 

V ........................................................ dňa ....................................... .......................................................... 

podpis otca 
.......................................................... 

podpis matky 
 

Potvrdenie o sviatosti krstu     (Ak je potrebné – podľa pokynov kňaza – potvrdí farnosť krstu) 

Farnosť ................................................................................................. 
L.S. 

zv. .....................  str. .................  č. ..................  (RCMK ...............................)                                                            podpis 
 

mailto:zilina.farnost@saleziani.sk
https://gdpr.kbs.sk/

