Řeckokatolická farnost v Ústí nad Labem

Řeckokatolická farnost v Ústí nad Labem

PŘIHLÁŠKA K PRVNÍMU SV. PŘIJÍMÁNÍ

PŘIHLÁŠKA K PRVNÍMU SV. PŘIJÍMÁNÍ

Jméno a příjmení dítěte: .....................................................................

Jméno a příjmení dítěte: .....................................................................

Datum a místo narození: ....................................................................

Datum a místo narození: ....................................................................

Jméno a příjmení otce: .......................................................................

Jméno a příjmení otce: .......................................................................

Jméno a příjmení matky: ....................................................................

Jméno a příjmení matky: ....................................................................

Rodné příjmení matky (za svobodna): ...............................................

Rodné příjmení matky (za svobodna): ...............................................

Adresa: .................................................... Tel.: .................................

Adresa: .................................................... Tel.: .................................

Škola: .......................................................Třída: ...............................

Škola: .......................................................Třída: ...............................

Údaje o křtu dítěte:
a) Pokud je dítě pokřtěné v Řeckokatolické farnosti v Ústí
nad Labem, nevyplňujte.
b) Pokud je pokřtěné jinde, požádejte o potvrzení křtu
na příslušném farním úřadě, kde bylo dítě pokřtěné:

Údaje o křtu dítěte:
a) Pokud je dítě pokřtěné v Řeckokatolické farnosti v Ústí
nad Labem, nevyplňujte.
b) Pokud je pokřtěné jinde, požádejte o potvrzení křtu
na příslušném farním úřadě, kde bylo dítě pokřtěné:

Potvrzujeme, že dítě bylo pokřtěné

Potvrzujeme, že dítě bylo pokřtěné

ve farnosti ..................................................

ve farnosti .................................................

Adresa farního úřadu s PSČ (pro zaslání
potvrzení o sv. přijímání): ........................
...................................................................

Adresa farního úřadu s PSČ (pro zaslání
potvrzení o sv. přijímání): ........................
...................................................................

Datum křtu: ..............................................

Datum křtu: ..............................................

Sv. ............. str. ............... poř.č. ...............

Razítko a podpis

Sv. ............. str. ............... poř.č. ..............

Razítko a podpis

Příprava dětí k prvnímu sv. přijímání zahrnuje:

Příprava dětí k prvnímu sv. přijímání zahrnuje:

1. Účast dětí na hodinách náboženské výchovy po dobu alespoň jednoho

1. Účast dětí na hodinách náboženské výchovy po dobu alespoň jednoho

školního roku v nejbližší řeckokatolické nebo římskokatolické farnosti,
případně v církevní škole.

školního roku v nejbližší řeckokatolické nebo římskokatolické farnosti,
případně v církevní škole.

2. Pravidelná účast na nedělní sv. liturgii nebo na mši svaté. Pokud se

2. Pravidelná účast na nedělní sv. liturgii nebo na mši svaté. Pokud se

účastníte bohoslužeb jinde, nechá si Vaše dítě potvrdit kartičku tamním
knězem.
__________________________________________________________

účastníte bohoslužeb jinde, nechá si Vaše dítě potvrdit kartičku tamním
knězem.
__________________________________________________________

Přihlašuji svoje dítě

Přihlašuji svoje dítě

na přípravu k prvnímu sv. přijímání

na přípravu k prvnímu sv. přijímání

v Řeckokatolické farnosti v Ústí nad Labem.

v Řeckokatolické farnosti v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem, dne ......................................

V Ústí nad Labem, dne ......................................

Podpisy rodičů: ................................................................................

Podpisy rodičů: ................................................................................

