
Římskokatolická farnost Slušovice 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍPRAVU  

K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2023 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………… 

Datum a místo narození: ………………………………………………………………………… 

Datum a místo přijetí svátosti křtu: …………………………………………………………… 
(Pokud neznáte přesný datum a dítě bylo pokřtěno ve Slušovicích, uveďte alespoň rok, kdy bylo pokřtěno. 

Pokud bylo pokřtěno jinde, požádejte místního kněze o potvrzení o křtu a přineste jej do poloviny března. 

Pokud dítě pokřtěno ještě nebylo, domluvíme se individuálně po prvním přípravném setkání.) 

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení jednoho z rodičů: …………………………………………………………… 

Kontakt jednoho z rodičů: E-mail ………………………………  Telefon: …………………… 

……………………………………………… 

   Podpis jednoho z rodičů 

----------------------------------------------- zde odstřihněte ----------------------------------------------------- 
 

Milí rodiče,  

možnost přistupovat ke svatému přijímání při mši sv. je významný dar. I letos proběhne v naší farnosti 

příprava na první svaté přijímání a na svatou zpověď. 

K přijetí této svátosti lze přihlásit pokřtěné děti, které navštěvují základní školu, počínaje třetí třídou. 

Do přípravy se mohou zapojit i starší děti, které z různých důvodů u prvního svatého přijímání ještě 

nebyly. Pokud vaše dítě ještě pokřtěné nebylo, domluvíme se individuálně po prvním setkání. 

Součástí přípravy bude jednou týdně setkání asi na 45 minut. Je důležité, aby dítě doprovodil vždy 

alespoň jeden z rodičů (v nutném případě prarodičů). 

Poprvé se setkáme při dětské mši sv. tento pátek 24.2. v 18:30. Po mši sv. proběhne 

v kostele první příprava pro děti a po ní a krátká organizační schůzka s rodiči. Zde se také 

dohodneme na termínech přípravných setkání pro děti a rodiče.  

Děti jsou zvány do farního klubu, který je otevřený vždy v pátek od 16:30. Tento pátek výjimečně 

proběhne klub na ledě. Můžete přivézt své děti ke kluzišti na 17:00. (Dítě musí mít přilbu.) 

Slavnost prvního svatého přijímání proběhne v sobotu 13. května v 10:00. Na tuto mši sv. 

bude v kostele pro každou rodinu vyhrazený prostor. V neděli 14. května se pak znovu sejdeme 

na mši sv. v 9:30, při které oslavíme svaté přijímání ve společenství farnosti.  

Vyplněné přihlášky mohou děti přinést do výuky náboženství nebo je můžete odevzdat v sakristii nebo 

na faře ve Slušovicích (Hřbitovní 26) nejlépe do pátku 24. února.  

Pokud budete mít dotazy ohledně přípravy, můžete se zeptat při prvním setkání 24. února nebo 

kontaktujte o. Lukáše Jambora osobně nebo na tel. 731402100 nebo na emailu faslusovice@ado.cz.  

mailto:faslusovice@ado.cz

