
Základné otázky pre prvoprijímajúcich

1. Čo je Eucharistia?
2. Čo je svätá omša?
3. Ktoré sú hlavné časti svätej omše?
4. Čo robíme v bohoslužbe slova?
5. Kedy máme byť prítomní na svätej omši?
6. Kedy ustanovil Pán Ježiš sviatosť Oltárnu?
7. Čo prijímame vo svätom prijímaní?
8. Prečo chodíme na sväté prijímanie?
9. Ako sa máme pripraviť na sväté prijímanie?
10. Čo odpovieme na slová kňaza: „Telo Kristovo?“
11. Čo mám robiť po svätom prijímaní?
12. Ako často chodíme na sväté prijímanie?

dôležité termíny:
2.6. (utorok) 18:00 Kostolná pri Dunaji, Pastoračné centrum – katechéza (náhrada za 25.5.)
3.6. (streda)  18:00 Hrubý Šúr – svätá omša
10.6. (streda)  Kostolná pri Dunaji, Pastoračné centrum

od 17:00 preskúšanie detí zo základných otázok za prítomnosti ich rodiča
18:00 nácvik  slávnosti v kostole

12.6. (piatok) 17:00 Kostolná pri Dunaji opravný termín preskúšania detí
13.6. (sobota) 9:00 Kostolná pri Dunaji – spovedanie detí a rodičov prvoprijímajúcich + nácvik
14.6. (nedeľa) 9:30 Kostolná pri Dunaji – svätá omša pre prvoprijímajúcich

Alapvető kérdések az elsőáldozók részére

1. Mi az Oltáriszentség? 
2. Mi az a szentmise? 
3. Mik a szentmise fő részei?
4. Mit csinálunk az igeliturgiában?
5. Mikor kell jelen lennünk a szentmisén?
6. Mikor alapította meg Jézus a szentmisét?
7. Mit veszünk magunkhoz a szentáldozásban?
8. Miért járulunk szentáldozáshoz? 
9. Hogyan kell felkészülnünk a szentáldozásra? 
10. Mit felelünk  a pap szavaira:"Krisztus Teste "?
11. Mit kell tennem a szentáldozás után?
12. Milyen gyakran járulhatok szentáldozáshoz? 

Fontos események :
6.2. (kedd) 18.00 Egyházfa, Pasztorációs központ – katekézis(helyettesítve 5.25-ről)

6.3. (szerda) 18.00 Hegysúr – szentmise 
6.10 (szerda) Egyházfa, Pasztorációs központ

17.00-tól gyermekek vizsgáztatása az 
alapkérdésekből szülő jelenlétében
18.00. Az ünnepi ceremónia elpróbálása 

6.12. (péntek) 17.00. Egyházfa Pasztorációs központ új időpont a gyerekek vizsgáztatására
6.13. (szombat) 9.00 Egyházfa – elsőáldozók, szülők gyóntatása + próba 
6.14. (vasárnap) 9.30. Egyházfa elsőáldozási szentmise 


