
Ponuka prípravy pre prvoprijímajúcich a ich rodičov 

farnosti Dubnica nad Váhom – 2021/2022 

 

prihlasovanie 

• pre deti 3r. zš 
• na náboženstve deti dostanú: ponuku prípravy + prihlášku 
• počas úvodného stretnutia v nedeľu 12.9. o 16:00 - stretneme sa pred Kostolom sv. Jakuba 

-         sa budú odovzdávať vyplnené prihlášky + dokončíme s vami prihlasovanie a uvedieme 
celú prípravu   

• ak by sa niekto nemohol zúčastniť úvodného stretnutia z vážnych dôvodov, nech príde v 
piatok 17.9. o 16:30 pred kostol sv. Jakuba 

 

príprava zahŕňa  
• stretnutia 

o týždenné - nedeľné rodinné sv. omše prednostne o 11:00 v kostole u Jakuba alebo o 
10:00 v kostole don Bosca pre deti a rodičov /ak nemôžete obaja, prosíme o účasť 
aspoň  jedného rodiča 

▪ kde deti motivačne dostávajú nálepky evanjelia danej nedele alebo aj 
rodinné výzvy a takto ich vychovávame k pravidelnej účasti na Eucharistii 

▪ a tiež chceme vytvárať priestor aj pre stretnutie detí a rodín medzi sebou po 
sv. omšiach 

• mesačné - v Kaťáku o 15:00 v týchto termínoch: 
▪ 26. 9.; 24. 10.; 21. 11.; 12. 12.; 16. 1.; 13. 2.; 13. 3.; 10. 4.;  

• chata  
• 6. - 7. 5. - z piatka na sobotu 
• pre deti 
• rodičov pozývame prísť v sobotu - kde budeme mať spoločný program 

• súčasťou prípravy je účasť na vyučovaní náboženstva v škole, kde budú deti aj preskúšané 

• z dôvodu proti-pandemických opatrení, sa niektoré termíny môžu zmeniť alebo niektoré 
aktivity nebude možné uskutočniť 

 

špeciálna ponuka  
• pre chlapcov miništrovanie a pre dievčatá detský zbor  

 

zapojenie rodičov 

• celá príprava je sa bude niesť v duchu pastoračného obrátenia, ku ktorému nás neustále 
pozýva pápež František. Túžime, aby každý, kto sa pripravuje k sviatostiam v našej farnosti 
objavil živú a príťažlivú vieru aj cez spoločenstvo cirkvi, ktoré spolu budeme vytvárať 

• preto vy rodičia budete mať v tejto príprave nezastupiteľnú úlohu, keďže nakoniec nejde 
len o prípravu detí na prvé sv. prijímanie - na istý moment, ale o prípravu na ich sviatostný 
život  

• skúsenosť ukazuje, že príklad živej viery nás dospelých, je to najdôležitejšie a v tom sa vás 
pokúsime inšpirovať a navzájom sa povzbudzovať  

 

slávnosť 1. svätého prijímania plánujeme v dvoch termínoch 21. a 28. 5. 2022 

 

 

tešíme sa na vás 😊         don Bohuš Levko, saleziánsky direktor a farár 

                             kontakt: levko@saleziani.sk 


