
 

PRIHLÁŠKA K PRIJATIU SVIATOSTI BIRMOVANIA 

 

Birmovanec 

Krstné meno:  

Priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Miesto krstu:  

Dátum krstu: (vybaví farský úrad v RK)  

Kniha krstov: (vybaví farský úrad v RK) zv.                 str.                   p. č.               

Škola:                                                                              Trieda: 

Adresa bydliska:                

(presná adresa)  

 

 

Rodičia birmovanca 

Meno a priezvisko otca:  

Náboženstvo:  

Meno a priezvisko matky:  

Rodená:  

Náboženstvo:  

Rodičia zosobášení: 

(správne zakrúžkovať) 

   sviatostne         /       civilne      /           

nezosobášení 

/slobodná matka / slobodný otec/ 

Miesto a dátum cirkevného sobáša  

Rodičia:                  /         sú      /       nie sú      /        -  rozvedení    

(správne zakrúžkovať) 

Mobil:                                            Mail: 

Poznámky 

Potvrdenie katechétu o navštevovaní náboženskej výchovy 

* písať čitateľne a otočiť 
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POUČENIE O SVIATOSTI BIRMOVANIA 

 
Na birmovku sa môžu prihlásiť  žiaci od 7. ročníka základných škôl, vrátane, 
žiaci od sekundy osemročných gymnázií, stredoškoláci a ostatní dospelí, ktorí 
bývajú v našej farnosti. 

 
Podmienky k prijatiu sviatosti birmovania pre birmovanca: 

- prijatie sviatosti krstu a Eucharistie; 
- účasť na sv. omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky; 
- aspoň raz do mesiaca prijatie sviatosti zmierenia; 
-  u žiakov pravidelná účasť na hodinách náboženskej výchovy a účasť na 

stretnutiach v rámci prípravy na birmovku;  
- u ostatných účasť na pravidelných stretnutiach v rámci prípravy na birmovku; 
- absolvovanie víkendového stretnutia; 
- účasť na pastoračných aktivitách farnosti (miništrovanie, čítanie, atď.). 

Birmovný rodič: 
- má byť určený samotným birmovancom, alebo jeho rodičmi (pokiaľ je 

birmovanec ešte dieťa);  
- musí byť katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie; 

- má byť praktizujúcim katolíkom; 

- zavŕšil šestnásty rok života; 
- má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu; 
- pokiaľ je ženatý, manželstvo musí byť uzatvorené v katolíckom obrade; 
- nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca; 
- nesmie byť v cirkevnom treste alebo vylúčený z účasti na sviatostiach; 

(napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený); 
- odporúča sa, aby bol birmovným rodičom krstný rodič birmovanca. 

Pozn.: kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom. 
___________________________________________________________ 

 

Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať v kancelárii farského úradu,                

alebo v sakristii kostola,  najneskôr do 13.6.2021.  

 
Všetky poskytnuté osobné údaje v predmetnej prihláške  budú použité výlučne na administratívne 

potreby farského úradu. Dotknuté osoby svojím podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili s princípmi 

ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v SR. 

 

 

Podpis rodiča:_________________    podpis birmovanca:__________________ 

 

Dátum: _________________                                                                     
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