PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVU
K SVIATOSTI BIRMOVANIA VO FARNOSTI SKÝCOV
BIRMOVANEC :
Meno a priezvisko...............................................................................................................................................................................
Dátum narodenia .......................................... Miesto narodenia......................................................................................................
Pokrstený(á) vo farnosti ....................................................................................................................................................................
Škola ......................................................................................................................................
Tel.: ................................................................

ročník:....................................

email: .....................................................................................................................

Ak birmovanec nie je pokrstený vo farnosti Skýcov, treba k zápisu doniesť krstný list z farnosti,
v ktorej bol pokrstený, alebo dať potvrdiť túto prihlášku v tejto kolónke.
Dátum krstu: .............................................................................................
Dátum prvého sv. prijímania: ....................................................................

Kniha krstov v mieste krstu

Zv.:

str.:

č.:____ __

Pečiatka a podpis kňaza
v mieste krstu birmovanca

Birmovné meno: /meno svätého alebo blahoslaveného, ktorého si volím za patróna/ ...................................................................

Prehlásenie

birmovanca

Ja, ............................................................................, svojím podpisom potvrdzujem, že mám osobný záujem o
sviatosť birmovania a prijímam na seba všetky požiadavky, ktoré budú na mňa počas prípravy kladené. Budem sa
pravidelne zúčastňovať sv. omší v nedeľu a sviatky a všetkých prípravných stretnutí; v snahe dobrej prípravy na
túto sviatosť sa budem snažiť nevynechať mesačnú sv. spoveď a svojím správaním a vedomosťami dokážem, že
chcem prijať kresťanský štýl života; ak bez závažného dôvodu budem absentovať na sv. omšiach
a katechézach, a v prípade, že sa budem nevhodne správať alebo ak nebudem mať potrebné vedomosti, som si
vedomý, že prijatie tejto sviatosti sa môže oddialiť na neskorší vek. Moje rozhodnutie je dobrovoľné a slobodné.
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej
cirkvi v Slovenskej republike. (http://gdpr.kbs.sk)
Dátum: ............................

Podpis žiadateľa: .............................................................

RODIČIA BIRMOVANCA
Meno a priezvisko otca

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

Meno a priezvisko matky ........................................................

vierovyznanie...............................................

rodená ..............................................................................

vierovyznanie..................................... Bydlisko /presná adresa ......................................................................................................
Tel. č.: ......................................................... Email: .........................................................................................................................

Prehlásenie rodičov
Ja otec/matka birmovanca, vedomý/á si pred Bohom svojej zodpovednosti za náboženskú a mravnú výchovu
svojho syna/dcéry, prehlasujem, že sa postarám, aby sa môj syn/dcéra zodpovedne a dostatočne pripravil/a na
prijatie sv. birmovania. Rovnako prehlasujem, že sa postarám, aby si môj syn/dcéra vybral takého
birmovného rodiča, ktorý sa vo svojom živote riadi požiadavkami kresťanskej viery a mravnosti, a tak budem mať
záruku, že bude pre môjho syna/dcéru podporou a vzorom kresťanského života.
Svojím podpisom potvrdzujeme, že budeme
svojím príkladom i povzbudením pomáhať svojmu
synovi/dcére v príprave na prijatie sviatosti birmovania. Zároveň chápeme, že pri nesplnení kladených požiadaviek
môže byť môjmu synovi/dcére oddialený čas prijatia sviatosti birmovania.
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej
cirkvi v Slovenskej republike. (http://gdpr.kbs.sk)
Dátum ............................

Podpisy rodičov .....................................................................................................................

BIRMOVNÝ RODIČ
Birmovný rodič musí spĺňať tieto podmienky:
•

určil ho sám birmovanec alebo 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 alebo je slobodný-á - ( bez spoločného bývania mimo sobáša )

Meno a priezvisko aj rodné ................................................................................................................................................................
Dátum nar. .........................

Pokrstený vo farnosti.......................................................................................................................

Sviatosť birmovania prijal vo farnosti ................................................................................................................................................
Stav /slobodný.../...................................

Manželstvo uzavrel v kostole, kde:................................................................................

Adresa................................................................................................................................................................................................

Ak birmovný rodič nie je pokrstený vo farnosti Skýcov., treba k zápisu doniesť krstný list z farnosti, v ktorej bol pokrstený alebo
potvrdiť správnosť údajov na tejto prihláške v tejto kolónke.

Kniha krstov v mieste krstu Zv.:

str.:

č.:______

Prehlásenie birmovného

Pečiatka a podpis kňaza
v mieste krstu birmovného rodiča

rodiča

Ja birmovný otec/matka prehlasujem, že vyššie uvedené údaje o mojej osobe sú pravdivé a úplné, nie som
si vedomý/á žiadnej cirkevno-právnej prekážky a mám pevný úmysel byť birmovancovi oporou a vzorom jeho
kresťanského života. Ako birmovný rodič prehlasujem, že prijímam na seba záväzky ako sú: žiť príkladný
kresťanský život ako v súkromí tak i na verejnosti, napomáhať zverenému birmovancovi, aby sa dôsledne
pripravoval na prijatie sviatosti birmovania a žil životom podľa evanjelia.
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej
cirkvi v Slovenskej republike. (http://gdpr.kbs.sk)

Dátum ..................................

Podpis birmovného rodiča ........................................................

Kontaktné údaje na Farský úrad v Skýcove:
Tel.: 037/6346214, 0948 155 750,
email: skycov@nrb.sk
Všetky Vami poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre potreby farského úradu k sviatosti birmovania.

