
PPRRIIHHLLÁÁŠŠKKAA  NNAA  PPRRVVÉÉ  SSVVÄÄTTÉÉ  PPRRIIJJÍÍMMAANNIIEE  HHLLOOHHOOVVEECC  22001199 

Vážení rodičia,  

Vaše dieťa dosiahlo vek, kedy sa má naučiť rozoznávať, čo je dobré a čo je zlé; kedy sa má naučiť 

odmietať zlo a voliť si dobro. Ak toto dokážete naučiť svoje dieťa, bude to mať rozhodujúci vplyv na vývoj celého 

jeho ďalšieho života.            

 Táto zodpovednosť za výchovu dieťaťa spočíva na Vás, milí rodičia, i keď máte veľa práce a málo času. 

Výchova je totiž v podstate upevňovanie dobrých návykov a odstraňovanie zlých zlozvykov. A to sa nedá 

dosiahnuť prikazovaním, drezúrou, ani poučovaním, ale iba s láskou a osobným príkladom oboch rodičov.  

 I keď tento výchovný vzťah lásky nemôže nikto prevziať za Vás, predsa Vám môžeme ponúknuť pomoc. 

Dali ste svoje dieťa pokrstiť, a preto máte nárok prizvať si na pomoc Cirkev pri jeho výchove. Vaše dieťa má právo 

zoznámiť a spriateliť sa s Pánom Ježišom, naučiť sa pekne žiť podľa jeho evanjelia.     

 Keď bolo Vaše dieťa pokrstené, bolo ešte malé. Teraz je čas doplniť krst výučbou, ktorá predchádza 

prvému svätému prijímaniu - začiatku činného sviatostného života Vášho dieťaťa.   

MMyy,,  rrooddiiččiiaa  ddiieeťťaaťťaa  ssaa  zzaavvääzzuujjeemmee  kk  ssppllnneenniiuu  nnaasslleedduujjúúcciicchh  ppooddmmiieennookk::  

  

11..  PPoovviinnnnáá  úúččaassťť  rrooddiiččoovv  aa  ddiieeťťaaťťaa  nnaa  ssvväätteejj  oommššii  vv  nneeddeeľľuu  aa  vv  pprriikkáázzaannýý  ssvviiaattookk..  

22..  ÚÚččaassťť  ddiieeťťaaťťaa  nnaa  ffaarrsskkeejj  kkaatteecchhéézzee  ppooččaass  ddeettsskkeejj  ssvväätteejj  oommššii,,  kkaažžddýý  ddrruuhhýý  ppiiaattookk  

oo  1166::4455  hhoodd..  vvoo  ffaarrsskkoomm  kkoossttoollee  ssvv..  MMiicchhaallaa  AArrcchhaannjjeellaa  vv  HHlloohhoovvccii    

33..  PPoovviinnnnoossťť  ddiieeťťaaťťaa  nnaavvšštteevvoovvaaťť  hhooddiinnyy  NNáábboožžeennsskkeejj  vvýýcchhoovvyy  vv  šškkoollee  ––  šškkoollsskkáá  

kkaatteecchhéézzaa,,  aa  nniieelleenn  vv  ttoommttoo  šškkoollsskkoomm  rrookkuu!!!!!!  
 

SVOJÍM PODPISOM RODIČIA PRIJÍMAJÚ HOREUVEDENÉ PODMIENKY S VEDOMÍM ICH 

NESPLNENIA, KTORÉ MÔŽE SPÔSOBIŤ NEÚČASŤ DIEŤAŤA NA PRVOM SVÄTOM PRIJÍMANÍ!!! 
 

VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU TREBA ODOVZDAŤ V UTOROK 02.10.2018 o 18:00 HOD.  

V KOSTOLE DUCHA SVÄTÉHO – ŠPITÁLIKU V HLOHOVCI, 

KDE BUDE PRVÉ STRETNUTIE RODIČOV OHĽADOM PRVÉHO SV. PRIJÍMANIA!!! 
 

 

                             Tu odstrihnúť a odovzdať kňazovi!                       
 

PPRRIIHHLLÁÁŠŠKKAA  NNAA  PPRRVVÉÉ  SSVVÄÄTTÉÉ  PPRRIIJJÍÍMMAANNIIEE  HHLLOOHHOOVVEECC  22001199 
Prosím VŠETKO čitateľne vyplniť paličkovým písmom!                                       

Meno a priezvisko dieťaťa: 
 

Dátum a miesto narodenia dieťaťa: 

Dátum a miesto krstu: 
 

 
 

 

PRE DETI POKRSTENÉ MIMO HLOHOVECKEJ FARNOSTI,  
JE POTREBNÝ AKTUÁLNY KRSTNÝ LIST DIEŤAŤA,  

Z FARNOSTI, KDE BOLO POKRSTENÉ! 

Škola, ročník a trieda: 

Navštevovalo dieťa v predchádzajúcich ročníkoch  

(1. a 2.) Náboženskú výchovu v škole?  

 

                ÁNO               NIE 

Trvalé bydlisko + telefón na rodičov: 
 

 
PRE DETI S TRVALÝM BYDLISKOM MIMO HLOHOVECKEJ FARNOSTI (ČIŽE MIMO MESTA HLOHOVEC A KOPLOTOVIEC), JE 

POTREBNÁ LICENCIA (POVOLENIE) K PRVÉMU SVÄTÉMU PRIJÍMANIU OD FARÁRA, DO KTORÉHO FARNOSTI DIEŤA TRVALÝM 
BYDLISKOM PATRÍ!!! LICENCIA NIE JE SAMOZREJMOU POVINNOSŤOU VÁŠHO MIESTNEHO DUCHOVNÉHO SPRÁVCU!!! 

 

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

Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike.“ 

 

Podpisy rodičov:  .................................................................. ........................................................................  


