
 

 

 

 

 

Prihláška a podmienky prípravy na Slávnosť  Sviatosti pokánia a zmierenia  

a Slávnostného svätého prijímania 

2019/20  

 

Podmienky pre slávenie prvého svätého prijímania detí: 

1. Pravidelná účasť na bohoslužbách a katechézach (min. 20x účasť na katechézach 

v utorok a min. 30 x účasť na bohoslužbách – nedeľa a prikázané sviatky...) 

2. Primerané vedomosti: katechizmus, vierouka, morálka... (podmienkou je 

odovzdanie vypracovaných pracovných listov a úspešné zvládnutie záverečného testu) 

3. Slobodné rozhodnutie dieťaťa pristúpiť k Sviatosti zmierenia a pokánia i Eucharistie   

 

Aby deti mohli pristúpiť k Sviatosti pokánia a zmierenia a k Slávnostnému svätému 

prijímaniu, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, aby primerane 

svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a následne s vierou a nábožne mohli prijať 

Eucharistiu. 

Úlohou farára je dozerať na to, aby deti boli dostatočne pripravené. V prípade, že dieťa nie 

je pripravené na Sviatosť zmierenia a pokánia, netreba ho pripúšťať k prijatiu tohto svätého 

tajomstva, ale treba predĺžiť čas vzdialenej prípravy. 

Tieto podmienky sú určené pre deti, ktoré sa pripravujú na Sviatosť pokánia a zmierenia 

a Slávnostné sväté prijímanie a boli s nimi oboznámené nielen deti, ale aj ich rodičia. Rodičia 

tieto podmienky svojím podpisom berú na vedomie a uvedomujú si zodpovednosť za prípravu 

a formovanie vlastných detí. Rodičia sú totiž prvými svedkami viery svojim deťom a sú 

zodpovední za ich výchovu. Rodičia by sa mali stotožniť s tým, že základ a začiatok celej 

kresťanskej výchovy spočíva v tom, že otec a matka darujú svojim deťom prvé zážitky 

stretnutia s Bohom svojím bytím a konaním. 

 

 

          ThDr. Miroslav Iľko, PhD. 

                                     farár 

 

 



DÁTUMY PRÍPRAVY NA SLÁVNOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA 

 šk. rok 2019/20  

 

 

Dátumy a témy príprav v daný deň sú iba orientačné, je možná zmena kvôli pastoračným, či iným 

objektívnym skutočnostiam. Stretnutia sa uskutočnia vo farskom chráme.   

 

DÁTUM 
 

 

TÉMA PRÍPRAVY 

 

08.10. 2019 
Ako vstupujeme do chrámu 

 

15.10. 2019 
Modlitba v rodine 

 

22.10. 2019 
Hlavné pravdy 

 

05.11. 2019 
Hlavné pravdy 

 

12.11. 2019 
Ježiš Kristus a nazaretská rodina 

 

19.11. 2019 
Ježiš Kristus a nazaretská rodina 

 

26.11. 2019 
Sväté Písmo 

 

03.12. 2019 
Sväté Písmo 

 

10.12. 2019 
Desatoro 

 

17.12. 2019 
Desatoro 

 

14.01. 2020 
Sviatosti 

 

21.01. 2020 
Sviatosti 

 

28.01. 2020 
Cirkev a život v nej 

 

04.02. 2020 
Cirkev a život v nej 

 

11.02. 2020 
Ježiš Kristus 

 

18.02. 2020 
Kto je v skutočnosti Ježiš Kristus 

 

25.02. 2020 
Ježiš umrel aj za teba 

 

10.03. 2020 
Tvoj príbeh s Bohom 

 

17.03. 2020 
Tvoja zmluva s Bohom 

 

31.03. 2020 
Porušovanie zmluvy a sviatosť pokánia 

 

10.04. 2020 
Sviatosť zmierenia  (Spoločná modlitba v chráme)  

 

21.04. 2020 Eucharistia  

27.04. - 30.04. 2020 Liturgická príprava na slávnosť 

02.05. 2020 Slávnosť pokánia a zmierenia 

 

03.05. 2020 
Slávnostné sväté prijímanie 



 

 

 

 

 
 

 

Prihláška na prípravu na Slávnosť  Sviatosti pokánia a zmierenia  

a Slávnostného svätého prijímania 

2019/20  
 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ............................................................................... 

Adresa: ................................................................................................................. 

Telefonický kontakt na zákonného zástupcu: .................................................. 

Dátum narodenia: ................................................................................................ 

Sviatosť krstu a myropomazania prijal v1: ........................................................  

Základná škola: .................................................................................................... 

Ako rodičia dieťaťa, ktoré sa začína pripravovať na sviatosť zmierenia a pokánia, berieme 

na vedomie podmienky tejto prípravy a uvedomujeme si zodpovednosť za prípravu 

a formovanie vlastného dieťaťa. 

Svojím podpisom sa zaväzujeme k tomu, že  budeme nielenže sprevádzať svoje dieťa 

počas prípravy na slávnosť sviatosti pokánia a zmierenia, ale aj sami sa aktívne zúčastňovať na 

liturgickom živote a katechetickom poučení. 

 

Humenné, dňa ....................................  

 

 

 

.      ............................................................................................................................................................... 

podpis rodiča 

                                                           
1 V prípade, že dieťa nebolo pokrstené v gréckokatolíckej farnosti Humenné, je potrebné doložiť krstný list 

z príslušnej farnosti miesta krstu dieťaťa. 


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 



 

 

 

 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
 

Dolupodpísaný/-á zákonný zástupca: 

Meno, priezvisko: ....................................................................................................................... 

Bydlisko:  ....................................................................................................................... 

Dieťa:  

Meno, priezvisko: ....................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ....................................................................................................................... 

Bydlisko:  ....................................................................................................................... 
 

   Udeľujem prevádzkovateľovi (Gr. kat. cirkev, farnosť Humenné) súhlas na spracúvanie 

osobných údajov maloletého dieťaťa za účelom: zverejňovania fotografií a videí dieťaťa zo slávnosti 

Slávnostného svätého prijímania.        

1. na webovom sídle prevádzkovateľa (www.grkathe.sk)   súhlasím/nesúhlasím 
 

2. na sociálnych sieťach prevádzkovateľa (facebook)   súhlasím/nesúhlasím 
 

3. v priestoroch verejne prístupných (chrám, farský úrad)    súhlasím/nesúhlasím 

 

4. v tlačenom médiu vydávanom prevádzkovateľom (farské zvesti) súhlasím/nesúhlasím 

 

5. v tlačenom médiu vydávanom inou osobou (časopis Slovo)  súhlasím/nesúhlasím 

 

   Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie na dobu neurčitú.  

   Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým 

spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 

údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na 

archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky 

a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach. 
 

   Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, 

právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania 

osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo 

podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa 

nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým 

osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov 

môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že 

osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu. 

 

   V Humennom, dňa.............................. 

 

 

   ........................................................... 

   podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

http://www.grkathe.sk/

