
Stretnutie rodičov - 1. sv. prijímanie 2018 
 

Rozdelenie 

Sobota  26. 5. 2018 o 10,00 - Dostojevského, Mládeže, Špeciálna škola, Súkromná  

Nedeľa 27. 5. 2018  o 9,00 - Francisciho, Tajovského, Komenského                                             

Nedeľa 27. 5. 2018 o 11,00 - Cirkevná škola, Jarná , Letná 

Ostatní (Sp. Sobota a cudzí nech sa ohlásia na FÚ - ak už neboli - a môžu si vybrať termín) 

 

Nácvik - v konkatedrále 

Pondelok 21. 5. o 16,30 -  skupina, ktorá pôjde na 1. sv. prijímanie v sobotu 

Streda 23. 5. o 16,30 - skupina, ktorá pôjde na 1. sv. prijímanie v nedeľu o 11,00 

Štvrtok 24. 5. o 16,30 - skupina, ktorá pôjde na 1. sv. prijímanie v nedeľu o 9,00 

 

Sviatosť zmierenia 

Deti  - v piatok 25. 5. 2018  

 - Cirkevná škola - v škole 

 - špeciálna škola - po dohovore s katechétom 

 - ostatné školy  - Konkatedrála - 12,45 - Komenského (16 detí) 

                                       Kostol sv. Cyrila a Metoda nasledovne: 

  14,00 - 14,30 - Dostojevského, Mládeže, (66 detí) 

  14,30 - 15,00 - Francisciho, Tajovského (64 detí) 

  15,00 - 15,30 - Jarná, Letná, súkromná, ostatní (72 detí) 

   

 

Rodičia   Konkatedrála     CaM 

21. 5. - 24. 5. (Po-Štv)              15,00-16,30     od 18,00 

- v piatok spovedáme v prvom rade deti 

- FÚ si vyhradzuje zmenu, pretože je to až o mesiac a dovtedy sa môže zmeniť situácia. 

O zmenách vás budeme informovať. 

 

Lístok prvoprijímajúceho - podpíše katechétka 

            potrebný k sviatosti zmierenia - podpis kňaza 

            prinesú ho na 1. sv. prijímanie 

Ostaní si vyzdvihnú lístok na farskom úrade. Ak si to nedohodnú ináč. 

 

- mať sviečku - ochrana pred voskom 

- upratovanie kostola - keďže je ťažko zabezpečiť rodičov na upratovanie, zabezpečíme vo 

vlastnej réžii 

- Nebude sa dať individuálne fotografovať a kamerovať - nebolo by to dôstojné, keby tu 

každý pobehoval, organizačne to nie je možné. 

Bude zabezpečené  kamerovanie a fotografovanie z našej strany.  Rodičia sa dohodli na sume 

20 €.(záznam 1. sv. prijímanie na USB, darček, upratovanie kostola, kvetinová výzdoba, 

organizačné  zabezpečenie) 

Peniaze budú zbierať katechéti. Prosíme rodičov, aby ich dali katechétom do 10. mája - aby 

sme mohli zaplatiť výdavky a zálohy. Tí, ktorí chodia do školy mimo Poprad, peniaze dajú na 

farskom úrade pri preberaní lístka prvoprijímajúceho.  

- aby deti nemali žuvačky, mobily 

- fotografiu z prijímania deťom dávať nebudeme. Už minulého roku boli všetky fotografie na 

stránke fary a každý si mohol stiahnuť, ktorú chcel. Tak sa to zabezpečí aj tohto roku. 

 

 


