Žiadosť o prípravu na prijatie sviatosti birmovania
vo farnosti sv. Mikuláša v Prešove, šk.r.2022/23
Týmto žiadam o zaradenie medzi kandidátov na prijatie sviatosti birmovania.

Vyhlasujem, že budem rešpektovať podmienky tejto prípravy.
Vyplňte PALIČKOVÝM písmom.

MENO A PRIEZVISKO:
TEL.ČÍSLO BIRMOVANCA:
EMAIL NA BIRMOVANCA:
Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Bydlisko /presná adresa/:
Dátum krstu:

Miesto (farnosť) krstu:

Škola:

Trieda (2022/23):

POVOLENIE K PRÍPRAVE
(okrem farností mesta Prešov: Sekčov, Solivar, Sídlisko 3)
Týmto povoľujem
pripravovať sa a prijať
sviatosť birmovania
vo farnosti sv. Mikuláša v Prešove.

.........................................................................................................................................

Pečiatka a podpis kňaza farnosti kde bývam

RODIČIA BIRMOVANCA
náboženstvo:

Otec:
Matka:

náboženstvo:

rodená

Email na rodiča:
Tel. kontakt na rodiča:

Deň, ktorý mi vyhovuje na stretnutia (môžeš zakrúžkovať všetky, ktoré ti vyhovujú)
Pondelok

Utorok

Streda

Piatok 17.00

Birmovanci, s ktorými chcem byť v rámci stretka v skupinke:

Piatok 19.00

Prešov – farnosť sv. Mikuláša

Podmienky pre birmovancov
začínajúcich prípravu na prijatie sviatosti birmovania.
Celá príprava na prijatie sviatosti birmovania má dve časti, ktoré sú navzájom prepojené.
Prvá je teoretická - náuková časť, ktorej úlohou je oživiť si vedomosti z oblasti náuky viery, Svätého Písma,
prikázaní a sviatostí. To sa deje na stretnutiach v skupinke a pri piatkových mládežníckych sv. omšiach.
Druhá časť je praktická – duchovná, ktorá pozostáva z praktického prežívania vlastného duchovného života
t.j. prijímania sviatosti zmierenia, účasti na svätých omšiach - hlavne v nedeľu a prikázaný sviatok,
mládežníckych svätých omší a formačnej víkendovky a iných duchovných aktivitách vo farnosti – adorácie,
miništrovanie, mládežnícke spoločenstvo, čítanie v kostole, spev alebo hranie v mládežníckom zbore a iné..
POVINNÁ JE pre teba účasť na nedeľnej sv.omši, sv.omša počas prikázaných sviatkov, taktiež mládežnícka sv.
omša (tá bude každý piatok o 18:00) a pravidelná mesačná sv. spoveď, keďže sa pripravuješ na prijatie
nadprirodzených darov, ktoré ti majú napomáhať v žití viery po prijatí sviatosti birmovania.
Na mládežníckych sv. omšiach v piatky o 18.00 hod. budú zaznievať pravidelné katechézy a preto je dôležité, aby
si sedel počas týchto sv. omší vpredu.

Vyhlásenie birmovanca
Ja, ........................................................................................................................................., vyhlasujem na svoju česť, že chcem prijať
sviatosť birmovania z vlastného rozhodnutia. Zaväzujem sa na prijatie tejto sviatosti čo
najlepšie pripraviť a zúčastňovať sa všetkých stretnutí a aktivít v rámci prípravy. Som
upovedomený/á o podmienkach prípravy a súhlasím s nimi.
Všetky poskytnuté osobné údaje v tejto prihláške budú použité výlučne na administratívne potreby farského úradu.
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej
cirkvi v Slovenskej republike.
.......................................................................................

podpis birmovanca

Súhlas rodičov birmovanca
Ja, otec - matka tohto dieťaťa, vedomý(á) si pred Bohom svojej zodpovednosti za náboženskú a
mravnú výchovu svojho syna/dcéry, na svoju česť a svedomie prehlasujem, že sa postarám, aby
sa môj syn/moja dcéra zodpovedne a dostatočne pripravil(a) na prijatie sviatosti birmovania.
Súhlasím s tým, aby moje osobné údaje a údaje o mojom dieťati boli použité pri administrácii
sviatosti birmovania.
Všetky poskytnuté osobné údaje v tejto prihláške budú použité výlučne na administratívne potreby farského úradu.
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej
cirkvi v Slovenskej republike.
............................................................................................................

podpis rodičov birmovanca

Odovzdať osobne v kancelárii farského úradu sv. Mikuláša do 26. augusta.

