
Informácie pred 1. Sv. prijímaním – 20. september 2020

(ZŠ Družicová, ZŠ Jenisejská)

od 12. septembra do 20. septembra 2020

Od 12. septembra sa každý večer spoločne doma modlite deviatnik, ako duchovnú 
prípravu k prijatiu Sviatosti Oltárnej. V týchto dňoch odporúčame Vám i s deťmi účasť na 
večerných sv. omšiach.

16. september 2020 (STREDA) – 16.00 – 18.00 klubovňa farského úradu

Dnes si vyzdvihnete rovnošaty. Skontrolujte čistotu, veľkosť. Pod šaty sa oblieka!!!

Dievčatá: biele pančušky a bielu blúzku, tričko...., biele spoločenské topánky.
Chlapci: bielu košeľu, nohavice a spoločenské topánky.
Prosíme o dodržanie času, aby sme spoločne začali nácvik o 19.00.

16. september 2020 (STREDA) – 1. Nácvik o 19.00: 
Stretneme sa v Kostole sv. košických mučeníkov Nad jazerom, aby sme si nacvičili priebeh 
sv. omše.

18. september 2020 (PIATOK) – 2. Nácvik o 19.00

18. september 2020 (PIATOK):  
Doma si večer so svojím dieťaťom prejdite sviatosť zmierenia a pripravte sa s ním na 

sv. spoveď. Hriechy nech si deti napíšu na papier.

19. september 2020 (SOBOTA): 
Stretneme sa o 9.00 vo farskom kostole nad Jazerom, aby sme sa vyspovedali a nacvičili si 
poslednýkrát priebeh sv. omše. Povzbuďte aj svojich blízkych, aby prijali sviatosť zmierenia 
počas týždňa pred sv. omšami.
V tento deň prosíme šikovných rodičov poupratovať kostol.

20. september (NEDEĽA) o 10.00 – NAŠA SLÁVNOSŤ

Dbajte o to, aby deti boli odpočinuté a najedené, aby prijali tekutiny tak, aby im 
nebolo zle. 
Stretneme sa o 9.15 (Družicová - fotenie),  9.30 (Jenisejská  – fotenie) pred farským 
kostolom (pekné počasie) alebo v kaplnke (nepriaznivé počasie). Deti prídu oblečené 
v rovnošatách. 

Milí rodičia. Ježiš prítomný v Eucharistii je ten najvzácnejší dar, aký môže vaše dieťa 
prijať. Aby tento dar mohlo poznať, prijať a zamilovať si ho, potrebuje Vás. Dieťa potrebuje 
vidieť príklad Vašej prežívanej viery, ako aj počuť o nej zmysluplné slová. Jedno i druhé je 
jednoduché, no zároveň náročné. Nebojte sa vykročiť za Ježišom spoločne s vaším dieťaťom. 

To Vám zo srdca prajú a vyprosujú vaši duchovní otcovia a katechéti.

22. september 2020 (UTOROK): Rovnošaty vrátite v čase od 16.00 – 18.00 hod. v klubovni 
farského úradu, aby sme ich mohli dať ďalším deťom!


