
PRIHLÁŠKA DETÍ 2022/2023 k príprave na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja, Nám. Kráľovnej pokoja 1, po.sidl3@abuke.sk, www.kralovnapokoja.sk, 051-7718397 

 

Vyplnia rodičia dieťaťa – čitateľne 

MENO A PRIEZVISKO 
DIEŤAŤA 

                     

Dátum narodenia:                                                      Miesto narodenia: 

Miesto krstu – kde bolo dieťa krstené: 

Bydlisko (presná adresa): 

 

RODIČIA 
DIEŤAŤA         
                           

otec:  
vierovyznanie 
otca: 

matka:  
vierovyznanie 
matky: 

 mobil:                                                          e-mail: 
 

HODINY 
NÁBOŽENSTVA 

názov školy: 

 

Vyplní farár trvalého bydliska dieťaťa, ak býva mimo Prešova a jeho častí, a chce ísť vo farnosti Kráľovnej pokoja 

Predpis v našej arcidiecéze  

Príprava detí na prvé prijatie sviatosti pokánia a Eucharistie sa má 
konať vo farnosti, kde má dieťa trvalé bydlisko a nie kde navštevuje 

školu. Príprava prebieha v spolupráci s rodičmi, farnosťou a je 
príležitosťou k obnove rodín a posilneniu ich náboženského života. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
pečiatka a podpis 

POVOLENIE K PRÍPRAVE 
Týmto povoľujem, aby sa menovaný(á) pripravoval(a)  

a prijal(a) Oltárnu Sviatosť a Sviatosť zmierenia 
vo farnosti Kráľovnej Pokoja v Prešove. 

 

Vyplní a overí farský úrad Kráľovnej pokoja podľa uvedeného miesta krstu dieťaťa a dátumu jeho narodenia 

KRST DIEŤATA     
miesto krstu: 

 
 

dátum krstu:   

Matrika  
pokrstených: 

Zväzok:                             Strana:                             Číslo: _____________________________________ 
overil: podpis 

 

Podmienky k prvému prijatiu sviatosti: 

• Chodiť na sv. omše v nedeľu, prikázaný sviatok a omše určené pre deti 

• Navštevovať v škole hodiny náboženstva 

• Zvládnutie základných modlitieb a požadovaných vedomostí 

• Účasť rodičov dieťaťa na pravidelných stretnutiach 
 
 

Svojim podpisom dávam súhlas Rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove 
na spracovanie osobných údajov poskytnutých v tomto formulári a zverejnením 
fotografií na webstránke farnosti, súvisiacich s prípravou a prijatím sviatosti v 
súlade s legislatívou SR. Zároveň vyhlasujem, že som sa oboznámil(a) s princípmi 
ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v SR. /www.gdpr.kbs.sk/ 

Pripomínajúc si záväzky krstu 
vyplývajúce pre rodičov, 

chceme naše dieťa stále viac 
upevňovať a formovať 

v kresťanskej viere. 

 

podpis rodičov / rodiča  
 

Vyplnenú prihlášku odovzdajte čím skôr v našej kancelárii počas úradných hodín alebo kňazovi po sv. omši  
v sakristii kostola - najneskôr však do 25.9.2022. Prvé sv. omše pre deti sú plánované na 21. a 22.9.2022 o 16.30. 

 

mailto:kp.presov@gmail.com
http://www.kralovnapokoja.sk/

