
NA ČO NEZABUDNÚŤ A PRIPRAVIŤ (1.SV.PRIJÍMANIE 2021) 
 
NEDEĽA 23.5. – vyzdvihnutie šiat po detskej sv. omši (11:00): 12:00 do najneskôr  12:30 
 
PIATOK 28.5. 

- Nácvik pred večernou sv. omšou o 16:30, upratovanie a výzdoba piatok po večernej 
sv. omši (po sv. omši o 19:15 upratovanie a výzdoba kostola – niečo sa dá priebežne.) 

 
SOBOTA 29.5. 

- Malé zopakovanie nácviku a svätá spoveď v sobotu o 9:30. (aj pre deti a rodičov, 
ostatní pri ostatných sv. omšiach) 

- (Pozor v sobotu je o 12:00 a 15:00 – sobáš a 18:30 sv.omša) 
 
NEDEĽA 30.5. (Slávnosť Najsv. Trojice – tento rok) 

- V deň slávnosti 1.sv.prijímania ( t.j. 30.5. o 10:45)  je zraz rodičov a detí vonku pred 
farou. 

- Sv. omša začne slávnostným vstupom (resp. budeme už vnútri vo svojich laviciach). 
- Po 1. sv. prijímaní - celý týždeň chodia prvoprijímajúci v rúchach do kostola 

 
ŠTVRTOK 3.6. 2021 
Slávnosť Božieho Tela – ktorá bude tento rok 3.6. o 18:30 (štvrtok) sv. omša a oltáriky...+ 
prvoprijímajúci v rovnošatách. (Na záver sv. omše bude požehnanie pre deti, mladých, rodiny, 
seniorov. Pričom každá skupina pripraví svoj oltárik pri kostole – povieme si kedy a kde.) 
Šaty – odovzdanie v nedeľu po Slávnosti Najsv. Tela Krvi Pána Ježiša. 
NEDEĽA 13.6. 
stretnutie detí a rodičov – 13.6. o 15:00 v kostole poďakovanie a popoludnie hier. 
 
ROZDELENIE SI ÚLOH: 

- Výzdoba – komunikácia s p. Tomkovou, 
- Upratovanie – skupiny – orlovňa – veniec a zdobenie, upratovanie, oteckovia briezky?, 
- Fotografovanie a video (p. Frič) 
- Na sv.omši budú prvé a druhé čítanie čítať rodičia detí. 
- Deti prosby: 
- Sviece pre deti na obnovenie krstných sľubov budú nachystané v sakristii. 

 
- RODIČIA ZAKÚPIA (NÁVRH – TREBA SA DOHODNÚŤ MEDZI SEBOU):  

a) po 2 ks bielych klinčekov (príp. gerbery  a pod.) pre každé dieťa (1 na úvod a 1 na záver sv. 
omše) – cez pani Tomkovú 
b) 2ks chleba (1 na úvod a 1 k obetným darom) – vie niekto upiecť?,  
c) hrozno a koláčiky (k obetným darom) 
d) Poďakovanie: animátorov, rodičom, … (na záver sv. omše) 
 
- Deti na sv. spoveď prinesú: 
kvety z papiera (alebo nakreslené na papieri), ktoré kreslia doma – s rodičmi sa dohodnú na 
tom, čo by Ježiša a Máriu potešilo. Ide o kvety, ktoré sa budú zbierať a  kresliť – budú znakom 
toho, že sa nejaká vlastnosť alebo činnosť, či dobrý skutok podaril. Dobré je nájsť si na to čas 
každý deň. 
https://zastolom.sk/kytica-dominika-savia-u-vas-doma/ 
 
Deti pozývame v lete na náš detský prímestský tábor: 
Prihlášku si môžete nájsť a stiahnuť na tomto mieste na našej stránke (salezianipoprad.sk). 

Pozor, prihlášky sa míňajú rýchlo 😊 
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