
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava – sv. Alžbety 

Bezručova 2, 811 09 Bratislava 

 

ŽIADOSŤ O VYSLÚŽENIE  

PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA DIEŤAŤU 
 

 Sviatosť Oltárna je skutočné 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“ (Jn 6, 53.58.35) 

 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.  

 

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. (O tejto pravidelnej účasti na svätej omši si bude dieťa robiť záznamy podľa pokynov 

kňazov a katechétov). 

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. Pravidelná účasť prvoprijímajúceho dieťaťa na farskej katechéze (1x v mesiaci, 

harmonogram katechéz bude v čas oznámený)  

4. prihlásiť svoje dieťa na Náboženskú výchovu v škole aj v ďalších ročníkoch ZŠ 

 

Túto prihlášku na prvé sväté prijímanie rodič 

dieťaťa vyplnenú odovzdá osobne najneskôr            

do 02.10.2020 

v kancelárii farského úradu (Bratislava, Bezručova 2),  

počas úradných hodín (PO, STR, PIA: 14.30 – 17.00). 
 

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

Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike (gdpr.kbs.sk). 
 

Podpis rodičov: 

––––––––––––––-        ––––––––––––––––  

 

Základné údaje o dieťati a rodičoch: 

 

MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA  

DÁTUM A MIESTO NARODENIA  

MENO A PRIEZVISKO OTCA  

MENO A PRIEZVISKO (aj rodné) 

MATKY 
 

BYDLISKO DIEŤAŤA  

TELEFÓN A EMAIL 
 

 

NÁZOV ŠKOLY  

MENO A PREZVISKO KATECHÉTU  

 

ÚDAJE O KRSTE DIEŤAŤA: 
(vyplní kňaz farnosti, kde bolo dieťa pokrstené) 

 

Miesto krstu  

Dátum krstu   

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

  

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

 

V .................................... dňa ......................2018          L.S. 


