Rímskokatolícka Cirkev

Farnosť Banská Bystrica – Sásová
Tatranská 38/A 97411 Banská Bystrica

PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE
Podmienky prípravy:
Na prvé sväté prijímanie sa môžu pripravovať žiaci tretieho ročníka ZŠ a vyššie. Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti
bude 4.6.2022 - sobota.
Súčasťou prípravy na prvé sv. prijímanie je výuka náboženstva na základnej škole. Preto je dôležité, aby Vaše dieťa navštevovalo
hodiny katolíckeho náboženstva.
Príprava detí prebieha aj na stretnutiach „IMOS-u“ (Ide mi o svätosť), ktoré sú pravidelne jednu sobotu v mesiaci v čase od 16:00 do
18:00. Stretnutia IMOS-u v šk. roku 2021/22 sú nasledovne:
9.10.
v saleziánskom stredisku
20.11. v saleziánskom stredisku
18.12. v saleziánskom stredisku
22.1.
v saleziánskom stredisku
19.2.
v saleziánskom stredisku
19.3.
v saleziánskom stredisku
9.4.
Spoločná krížová cesta, stretneme sa o 16:00 hod. pri prvom zastavení krížovej cesty na Kalvárii
27-29.5. Záverečné sústredenie /piatok až nedeľa/
-

-

-

Keďže ide o prípravu detí, ktoré na svoj vek ešte nie sú úplne vyzreté vo svojej viere, chceme do prípravy na prvé sv. prijímanie
zapojiť aj Vás rodičov, nakoľko Vy máte prednostné právo a povinnosť vychovávať svoje dieťa vo viere. My Vám v tejto úlohe radi
pomôžeme. A preto sú podstatnou súčasťou prípravy stretnutia (náuky) aj s Vami rodičmi, ktoré budú prebiehať paralelne so
stretnutiami detí.
Na najbližšom stretnutí sa dozviete o všetkých ďalších ponukách, ako sú stretká, detské sv. omše a pod.
Ak Vaše dieťa nebolo krstené v našej farnosti, ste povinní k prihláške priložiť aj krstný list (alebo potvrdené svedectvo o krste) Vášho
dieťaťa z tej farnosti, kde bolo krstené. Vyplnenú prihlášku spolu s krstným listom nech Vaše dieťa odovzdá buď v škole na hodine
náboženstva (ak navštevuje ZŠ Pieninská - sestre Zuzane, ak ZŠ Sitnianska - don Luigimu) alebo osobne don Luigimu alebo sestre
Zuzane.
Počas slávnosti prvého svätého prijímania v našej farnosti všetky deti bez výnimky majú na sebe slávnostnú rovnošatu, ktorú na
túto príležitosť zapožičiavame deň vopred. Preto Vás prosíme vypísať v prihláške aj výšku Vášho dieťaťa.

Ak s týmito podmienkami súhlasíte, môžete vyplniť prihlášku a odovzdať ju najneskôr do konca septembra. My sa budeme snažiť
vytvoriť pre Vás a pre Vaše deti príjemnú atmosféru a poskytnúť Vám čo najviac potrebných vedomostí. Akékoľvek otázky a pripomienky nám
môžete adresovať na mobil alebo emailom (sestra Zuzana 0911 964754, zuzka.smotlakova@gmail.com alebo don Luigi 0903 226340,
bmwluigi@gmail.com ). Tešíme sa na stretnutia s Vami a Vašimi deťmi.
Za komunitu saleziánov, saleziánok a animátorský tím: sestra Zuzana a Luigi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka – Prihláška na prípravu na prvé sv. prijímanie
Meno a priezvisko dieťaťa: ............................................ Dátum a miesto narodenia: .......................................................
Škola a trieda

.............................................................................................. Výška dieťaťa: ...............................

Meno a priezvisko rodičov: ................................................................................................................................................

Tel. číslo .................................................. mailová adresa..................................................................................................
 Moje dieťa bolo pokrstené v tejto farnosti.
 Moje dieťa bolo pokrstené vo farnosti: .................................................

správne zaškrtnite

Moje dieťa navštevovalo hodiny náboženskej výchovy  v prvom ročníku ZŠ;  v druhom ročníku ZŠ. Správne zaškrtnite.
Dolu podpísaný /á meno rodiča................................................. súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v tu
uvedenom rozsahu pre účely prípravy na prvé sv. prijímanie na dobu neurčitú. Taktiež súhlasím so zverejňovaním spoločných
fotografií a videí z prípravy na prvé sv. prijímanie na webovom sídle prevádzkovateľa „www.sbb.sk“.

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

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

