
Informačný list pre rodičov prvoprijímajúcich detí – Pruské, 26.05.2019 

 

*Ďalším z obetných darov bude medovníkové srdiečko – je zároveň darčekom pre každé dieťa. Všetky medovníky sú bez alergénu – mlieka. Pre deti 
s bezlepkovou diétou je možnosť dodať medovník bez lepku – kto potrebuje, prosím napíšte SMS: MEDOVNIK BEZ LEPKU a MENO DIEŤAŤA na číslo 
0915/496 873. Budeme tak zároveň vedieť, ktoré dieťa potrebuje aj bezlepkovú hostiu. 

Milí rodičia, 
 

vzhľadom na význam a dôležitosť Slávnosti 1. svätého prijímania pre duchovný život Vašich detí i celej našej farnosti, koordinačný 
výbor rodičov z jednotlivých škôl a tried navrhol uznesenia, o ktorých je potrebné informovať rodičov prvoprijímajúcich detí. Jedná 
sa o prípravu organizácie a finančné zabezpečenie tejto slávnosti – nasledovne: 
 
Príprava 

Dátum Miesto a účel aktivity 

05.05.2019 svätá omša v Pruskom o 10:15 / počas tejto svätej omše pozývame prvoprijímajúce deti 
nedeľa dopredu k speváckemu zboru na nácvik piesní sprevádzajúcich Slávnosť 1. svätého príjímania 

07.05.2019 klubovňa na fare v Pruskom / skúška a prevzatie rovnošiat pre deti – je to povinné pre každého, 
utorok odsúhlasilo sa to na prvom stretnutí. Prevzatie je na podpis!    

  dievčatá v čase od 17:00 do 18:30, chlapci od 18:30 do 19:30 
12.05.2019 svätá omša v Pruskom o 10:15 / počas tejto svätej omše pozývame prvoprijímajúce deti 

nedeľa dopredu k speváckemu zboru na nácvik piesní sprevádzajúcich Slávnosť 1. svätého príjímania 
19.05.2019 svätá omša v Pruskom o 10:15 / počas tejto svätej omše pozývame prvoprijímajúce deti 

nedeľa dopredu k speváckemu zboru na nácvik piesní sprevádzajúcich Slávnosť 1. svätého príjímania_______ 
(dve aktivity!)  kostol v Pruskom o 15:00 / nácvik Slávnosti 1. svätého príjímania vrátane 

  rozdelenia jednotlivých úloh deťom - účasť dieťaťa s rodičom je nutná! 
22.05.2019 kostol v Pruskom o 17:00 / generálka celého priebehu Slávnosti 1. svätého príjímania 

streda Účasť dieťaťa s rodičom je nutná!         
25.05.2019 kostol v Pruskom o 09:00 / svätá spoveď pre deti a rodičov, po ktorej bude nasledovať 

sobota zdobenie a upratovanie kostola a okolia – prosíme o účasť, kto môže 
26.05.2019 farský dvor v Pruskom o 09:45 / spoločné fotografovanie a nástup detí na Slávnosť 

nedeľa 1. svätého prijímania. Začiatok slávnosti bude o 10:15 
28.05.2019 klubovňa na fare v Pruskom od 17:00 / vrátenie rovnošiat vrátane obalu – na podpis! 

utorok farský dvor v Pruskom od 17:00 / upratanie okolia kostola – odstránenie briez a inej 
  vonkajšej výzdoby 

02.06.2019 možnosť prevzatia USB s audiovizuálnym záznamom a digitálnymi fotografiami 
nedeľa po svätých omšiach v kostoloch (Horovce, Dulov, Pruské) v sakristii 

 
Finančné zabezpečenie 
Príspevok na dieťa:  40,- Eur    
Nutné uhradiť do:   12.05.2019 
Spôsob úhrady:  v hotovosti svojmu triednemu učiteľovi v škole – ten potvrdí prevzatie podpisom do slovníčka dieťaťa 
Príspevok pokrýva nasledovné náklady: 
Audiovizuálny záznam a digitálne fotografie z priebehu slávnosti – na USB kľúči / cena je 15 Eur 
Rovnošaty – zapožičanie, prípadná úprava a následné vyčistenie / cena je 10 Eur 
Výzdoba kostola – kvety, krušpánové girlandy / cena je 5 Eur 
Dary – obetné a osobné (pre deti* a duchovných) / cena je 10 Eur 

Jedným z obetných darov budú aj hračky prvoprijímajúcich detí. Deti ich môžu priniesť na prvý nácvik 19.05.2019 alebo na generálku 
22.05.2019. Hračky budú po slávnosti 1. svätého prijímania odovzdané Detskému domovu v Klobušiciach. Podmienkou je, že hračky 
musia byť funkčné a nesmú to byť plyšové hračky – tie sú  vylúčené – takéto hračky nebudú prevzaté, nakoľko z hygienických dôvodov 
ich detské domovy nepreberajú. 

Organizačné pokyny 
V deň Slávnosti 1. svätého prijímania dňa 26.05.2019 prosíme o dodržanie času príchodu detí a rodičov na farský dvor o 09:45, 
nakoľko najskôr prebehne spoločné fotografovanie a potom  nástup detí do sprievodu. Sprievod s deťmi budú doprevádzať staršie 
dievčatá – dobrovoľníčky, ktoré budú deti usmerňovať počas slávnosti. V kostole sa budú o organizáciu usadenia rodičov 
a rodinných príslušníkov starať členovia dobrovoľného hasičského zboru z Pruského, pričom budú dohliadať na to, aby v predných 
laviciach mali miesto rodičia prvoprijímajúcich detí a v zadných laviciach a ostatných častiach kostola boli sústredení ostatní rodinní 
príslušníci. Prítomný bude tiež zdravotník. Ako bolo spomenuté vyššie, audiovizuálny záznam a digitálne fotografie sú zabezpečené 
– teda objednané, preto prosím berte na vedomie, že počas slávnosti v kostole je súkromné fotografovanie a kamerovanie veľmi 
rušivé a z toho dôvodu je aj zakázané. Dohľad nad tým budú mať taktiež členovia dobrovoľného hasičského zboru a sú oprávnení 
v prípade potreby upozorniť jednotlivcov, ktorí to nedodržia. Po ukončení slávnosti sa potom celý sprievod presunie na farský dvor, 
kde bude opäť k dispozícii fotograf pre individuálne fotenie. Zároveň tam bude pre každé dieťa pripravený malý darček. 

Ďakujeme za porozumenie, s kresťanským pozdravom, 

      Mgr. Richard Folučka, farár 

a členovia koordinačného výboru 


