
PRIHLÁŠKA K PRÍPRAVE NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA                    ČÍSLO:                                         
 
I.  BIRMOVANEC                             

Meno a priezvisko:                                                                     telefón:                                   

Birmovné meno (svätý alebo blahoslavený): 

Dátum narodenia:                                              miesto: 

Dátum krstu:                                       farnosť: 

Prvé sväté prijímanie:                          farnosť:  

Adresa:                                                                            e-mail:                                             

Škola:                                                                                                     ročník: 

Náboženská výchova absolvovaná v škole :    ročník: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2  iné: 

      Odporúčanie vyučujúceho NV/N (v prípade birmovanca, ktorý chodí na školu mimo 
Bernolákova: 

 
II.  RODIČIA BIRMOVANCA 

Meno a priezvisko otca:                                                            náboženstvo: 

Meno matky:                       rodená:                                          náboženstvo: 

     Kontakt na rodiča (O/M):                    telefón:                          e-mail:

 
III. BIRMOVNÝ OTEC/MATKA 

Meno a priezvisko:                                                                rodená: 

Kde a kedy bol/a na birmovke: 

Rodinný stav (slobodný, ženatý/vydatá): 

 
Birmovný rodič musí spĺňať tieto podmienky: 

        určil ho sám birmovanec, rodičia, je schopný a má úmysel plniť túto úlohu; 

        zavŕšil šestnásty rok života; 

        katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedie život primeraný viere;  

        nie je postihnutý nijakým cirkevným trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným; 

        nie je otec alebo matka birmovanca; 

        žije v platnom cirkevnom manželstve / slobodný-á  - (bez spoločného bývania mimo sobáša ) 

  

Aby niekto mohol prijať sviatosť birmovania je potrebné splniť tieto podmienky: 

žiak 7.ročníka ZŠ a vyššie (školský rok 2018/2019 ) 
slobodne sa rozhodol zúčastniť celej prípravy  (október 2018 - október 2019) 
predložil pri odovzdaní prihlášky doklad o krste a prijatí Eucharistie - ak nebol krst v Bernolákove 
 

má potvrdenú pravidelnú účasť na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok 
pravidelne pristupoval k sviatosti zmierenia 
predložil doklad o aktívnej účasti na hodinách náboženstva 
príkladne sa správal ( doma, kostol, stretnutia birmovancov, škola, na verejnosti )  
nevynechával stretnutia birmovancov (piatok 19:00-20:00) a  aktívne sa zúčastnil vybraných aktivít  
rešpektoval pokyny animátorov 
preukázal primeranú znalosť vedomostí: (vstupný pohovor a záverečné preskúšanie ) 

 
Som si vedomý(á), že nesplnením niektorej z podmienok sa moja príprava oddiali na neskorší vek.  
 
Nedospelí kandidáti odovzdajú vyplnenú prihlášku na farskom úrade v prítomnosti rodiča. 
Zaradiť sa do prípravy je možné po vstupnom pohovore (úroveň vedomostí ZŠ) a predložení 
dokladu o krste a prijatí Eucharistie (ak neboli v Bernolákove) do 30.9.2018.  
Kontakt pre naše stretnutie: tel. 02/45993101, e-mail: bernolakovo@fara.sk 
   

 
 Podpis birmovanca :                                    Podpis rodiča (u nedospelých):  


