
PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 
Sviatosť Oltárna je opravdivé telo a krv Ježiša Krista pod spôsobom chleba 

a vína. Je to teda sám Boh a človek Ježiš Kristus, náš Spasiteľ. Sviatosť oltárnu 
preto nazývame aj Najsvätejšou Sviatosťou. Pán Ježiš povedal: „Ak nebudete jesť 
telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je tento chlieb 
bude žiť naveky. Ja som chlieb života“  

Práve preto je Vašou úlohou, milí rodičia, sprostredkovať tento Boží život 
i Vášmu dieťaťu, tak ako ste to sľúbili, keď ste ho priniesli na krst. Prvé sväté 
prijímanie má ešte hlbšie voviesť Vaše dieťa do vzťahu k Bohu, má pomôcť udržať 
a zveľadiť nadprirodzený život, ktorý prijalo svätým krstom. Tu je však 
nezastupiteľná Vaša úloha, milí rodičia! Mali by ste dávať dobrý príklad svojim 
deťom a pomáhať im, aby si s Vašou pomocou mohli osvojiť naozaj živý 
a pravidelný duchovný život. Dôkazom tohto Vášho úprimného odhodlania má 
byť aj táto prihláška. 

Rodičia prvoprijímajúceho dieťaťa sa zaväzujú: 
1. Dbať o to, aby sa ich dieťa pravidelne zúčastňovalo na celej svätej omši 

v nedeľu a prikázaný sviatok, aby mu sami dali dobrý príklad pravidelnou 
účasťou na celej svätej omši. (Hneď, ako to COVID situácia dovolí.) 

2. Dbať aby sa dieťa pravidelne zúčastňovalo farskej katechézy, ktorá sa 
koná vždy v utorok, počas svätej omše za účasti detí. (Aj tu sa predpokladá 
povolenie vlády k verejnému slúženiu svätých omší.) 

2. Dbať o to, aby ich dieťa navštevovalo hodiny Náboženskej výchovy 
v škole, aby tak malo primerané náboženské vedomosti (toto však nie je úloha 
kňazov a katechétov, ale prirodzená povinnosť rodičov už od krstu ich dieťaťa!). 

3. Prihlásiť svoje dieťa na Náboženskú výchovu v škole aj v ďalších 
ročníkoch ZŠ 

Túto prihlášku na prvé sväté prijímanie musí rodič dieťaťa odovzdať vyplnenú 
a podpísanú najneskôr do 18.4.2021, prostredníctvom detí na náboženstve alebo 
v prípade detí, ktoré nenavštevujú ZŠ Ľubica, vyplnenú a podpísanú vhodiť do 
poštovej schránky na FÚ. 

Rodičia dieťaťa týmto prehlasujú, že súhlasia so stanovenými 
podmienkami prípravy svojho dieťaťa na prvé sväté prijímanie a berú na 
vedomie, že ich nesplnenie pre nezáujem, nedbalosť, oddiali dieťaťu možnosť 
pristúpiť k prvému svätému prijímaniu. 

 
 
Podpis rodičov: ___________________       ___________________ 

            Otec      Matka  



ZÁKLADNÉ ÚDAJE O DIEŤATI A RODIČOCH 

Meno a priezvisko dieťaťa: 

 .............................................................................................................................  

Dátum narodenia dieťaťa: 

 .............................................................................................................................  

Miesto narodenia dieťaťa: 

 .............................................................................................................................  

Bydlisko dieťaťa: 

 .............................................................................................................................  

Dátum krstu dieťaťa & zápis v MB: 

 .............................................................................................................................  

Miesto krstu dieťaťa: 

 .............................................................................................................................  

Meno a priezvisko otca dieťaťa: 

 .............................................................................................................................  

Meno a rodné priezvisko matky dieťaťa: 

 .............................................................................................................................  

Pokiaľ bolo Vaše dieťa pokrstené mimo farnosť Ľubica, prosím, aby ste to 
v tomto tlačive napísali a MY POŽIADAME príslušný Farský úrad o potvrdenie, 
že dieťa je pokrstené. 

Slávnosť Prvého svätého prijímania bude v nedeľu, 30. mája 2021 o 1000 


