Rímskokatolícka cirkev,
Farnosť B. Bystrica-Katedrála sv. Františka Xaverského
Nám. SNP 27
974 01 Banská Bystrica

Farnosť Banská Bystrica-Katedrála sv. Františka Xaverského

Žiadosť rodičov dieťaťa o vyslúženie 1. sv. prijímania v roku 2020
Meno a priezvisko dieťaťa:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V máji roku 2020 sa bude v tunajšej farnosti konať slávnosť prvého
svätého prijímania, pri ktorej deti našej farnosti po prvý krát príjmu
eucharistického Krista. Túto slávnosť predchádza formácia dieťaťa, ktorá sa
koná na rozličných úrovniach. Predovšetkým je to rodina a príklad sviatostného
života rodičov, potom školská katechéza na hodinách náboženstva a tiež
katechéza vo farnosti.
Vaše dieťa bude zaradené do bezprostrednej prípravy (v tunajšej farnosti)
na 1. sv. prijímanie len na základe tejto žiadosti, ktorú treba odovzdať kňazovi
v sakristii katedrály alebo katechétke v škole, do štvrtka 7. novembra 2019.
Táto príprava začne prvým stretnutím rodičov a prvoprijímajúcich detí v piatok
8. novembra 2019 pri sv. omši o 18.00 h. v Katedrále sv. Františka
Xaverského. Účasť je nutná.

Dátum narodenia dieťaťa:

Kódex kánonického práva: „Kán. 913 § 1. Aby sa najsvätejšia
Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti
a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo
tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijať Pánovo telo.
Kán. 914 – Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára
postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo
najskôr sa po predchádzajúcej spovedi posilňovali týmto božským pokrmom;
úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré
nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené.“

Podpis aspoň jedného z rodičov:

Vysluhovanie prvého sv. prijímania sa týka detí s trvalým bydliskom na
území našej farnosti. Deti sa pripravujú k prijatiu prvého sv. prijímania na
vyučovaní náboženstva počas troch rokov. Veková hranica je teda určená
minimálne tretím ročníkom ZŠ a starší.
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Miesto narodenia dieťaťa:

Škola:

Trieda:

Meno a priezvisko otca:

Meno a priezvisko matky + rodné priezv.:

Presná adresa bydliska:

Tel. číslo:
Email:

Počet rokov kedy dieťa navštevovalo náboženskú výchovu:
Uvedomujeme si svoj záväzok, ktorý sme prijali pri krste dieťaťa a chceme na tejto príprave
aktívne spolupracovať. Žiadame, aby naše dieťa v roku 2020 prijalo prvý krát Sviatosť Oltárnu
vo Farnosti B. Bystrica-Katedrála sv. Františka Xaverského. Budeme dbať o to, aby naše dieťa
spolu s nami pravidelne navštevovalo nedeľné bohoslužby a prehlbovalo sa v náboženských
vedomostiach vzornou prípravou na hodiny náboženskej výchovy a farskej katechézy.

Svojim podpisom zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s princípmi ochrany osobných
údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike.(katedralabb.sk)
Ak dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti (v katedrále),
prihlášku dajte potvrdiť v tej farnosti, kde dieťa prijalo sviatosť krstu,
prípadne prineste krstný list.

Potvrdzujem, že prvoprijímajúci prijal sviatosť krstu
Farnosť: ................................................................. Dátum krstu: .........................................

V .................................
Dňa .............................

..................................
pečiatka a podpis

