
RK farský úrad vo Veselom, Veselé 76,  922 08 Veselé, tel.: (033) 779 61 21, fara.vesele@gmail.com  
 

PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 
 

Meno dieťaťa: ................................................................................................................ 

Otec dieťaťa: .................................................................................................................. 

Matka dieťaťa:................................................................................................................ 

Dátum a miesto narodenia dieťaťa:................................................................................ 

Dátum a miesto krstu dieťaťa: ...................................................................................... 

( V prípade ak dieťa nebolo pokrstené vo farnosti Veselé, vyplňte prosím aj druhú stranu 

tlačiva * ) 

Bydlisko dieťaťa (presná adresa): ................................................................................. 

Dieťa navštevuje náboženstvo v: .................................................................................. 

 
My, rodičia dieťaťa týmto prihlasujeme svoje dieťa na prvé sv. prijímanie. Sme si plne vedomí 
záväzkov a úloh, ktoré z tohto rozhodnutia pre nás ako jeho zákonitých zástupcov vyplývajú. 
Tiež si uvedomujeme, že po nesplnení podmienok  bude prvé sv. prijímanie nášho dieťaťa 
odložené. 
(GDPR) Svojím podpisom dávame súhlas, aby farnosť Veselé mohla nakladať s týmito osobnými údajmi podľa 
príslušných noriem Cirkvi - Zabezpečenie ochrany osobných údajov RKC v Slovenskej republike.  

 
Podmienky pre prijatie prvého sv. prijímania: 

 
Všeobecné: Cirkevné právo uvádza: "Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú 
sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, aby primerane svojim schopnostiam chápali 
Kristovo tajomstvo a mohli s vierou a nábožne prijať Pánovo Telo. Je povinnosťou predovšetkým 
rodičov, ako aj farára, postarať sa, aby sa deti na túto sviatosť náležite pripravili."  (pozri CIC 913 a 914)  
 
Miestne:  
- príkladný, duchovný a náboženský život v rodine dieťaťa  
- pravidelné navštevovanie nedeľných sv. omší - rodičia s deťmi 
- navštevovanie náboženskej výchovy od prvého do tretieho ročníka (vrátane) Vašim 

dieťaťom 
- aktívna spolupráca rodičov pri príprave detí s kňazom – stretnutia rodičov 
- splnenie všetkých právnych predpisov: potvrdenie o krste dieťaťa - ak dieťa nie je 

pokrstené, prijme sv.  krstu pred prvým sv. prijímaním, usporiadané manželstvo rodičov, 
(sobáš v kostole, v prípade nejasností skontaktujte sa prosím s kňazom) 

- súhlas s jednotným oblečením detí   
 

V......................................................,                                   dňa .................................... 
 
            ________________                                                       ____________________ 
    podpis otca /zák. zástupcu                                                podpis matky/zák. zástupcu  



 
*   ÚDAJE Z MIESTA KRSTU DIEŤAŤA: 

 
Potvrdzujem, že (meno)............................................................... 

 
 

bol (a) pokrstený (á) vo 
 
farnosti.......................................................dňa................................ 
 
Matrika: zväzok: .............., strana: ..............., číslo: ........................ 
 
 
V ........................................................, dňa ...................................... 
 
 
 
 
                                                                 M.P.           
 
                                                                                                                 
                                 
                               
Potvrdil /Meno, funkcia/: ................................................................. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


