Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Malá Hradná, 956 54 Malá Hradná 157
PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVU K SVIATOSTI BIRMOVANIA

I . BIRMOVANEC :
Meno a priezvisko .......................................................................................................................................................
Adresa .........................................................................................................................................................................
Dátum narodenia ................................. Miesto narodenia ..........................................................................................
Tel. č. ............................................... mailová adresa ................................................................................................

II . PRIJATÉ SVIATOSTI : (vyplní farský úrad farnosti krstu)
Sviatosť krstu miesto: ..................................................................................................... dátum:...............................
Sviatosť 1. sv. prijímania miesto:.................................................................................... dátum:...............................
Potvrdzujem správnosť údajov:
Farnosť:...........................................................................................................................PSČ:....................................
Záznam v matrike pokrstených: zv. .............. str. ............ č. ............

............................................................
pečiatka a podpis

III . NÁBOŽENSTVO V ŠKOLE: (potvrdiť v škole)
Aktuálne navštevujem školu (názov a ročník):
....................................................................................................................................................................................
Vedomý/á si svojho podielu zodpovednosti pri výchove svedomia birmovanca dosvedčujem, že menovaný/á
navštevoval/a hodiny náboženskej výchovy a vydávam o ňom /o nej toto svedectvo:
Podpis vyučujúceho náboženstvo: .........................................
Doteraz som v škole (ZŠ, SŠ) absolvoval/a ........................ rokov Náboženskej výchovy.

IV . PREHLÁSENIE BIRMOVANCA:
Ja, ............................................................................, na svoju česť vyhlasujem, že sám/a, z vlastnej vôle, bez
akéhokoľvek nátlaku, chcem prijať sviatosť birmovania. Svojím podpisom tak potvrdzujem, že mám o sviatosť
osobný záujem a prijímam na seba všetky požiadavky, ktoré budú na mňa počas prípravy kladené. Budem sa
pravidelne zúčastňovať sv. omší v nedeľu, 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 vážneho dôvodu budem
absentovať na sv. omšiach i katechézach, a v prípade, že sa budem nevhodne správať alebo ak nebudem mať
potrebné vedomosti, budem rešpektovať rozhodovacie právo kňaza pristúpiť alebo nepristúpiť k prijatiu
sv. birmovania. Moje rozhodnutie je dobrovoľné a slobodné.
V ..........................................................................

dňa ....................................

Podpis žiadateľa (birmovanca): ................................................................

V . DOVOLENIE: (od kňaza z miesta trvalého bydliska, ak ho birmovanec nemá v tunajšej farnosti)
Týmto dávam povolenie ku katechetickej príprave a pristúpeniu k sviatosti birmovania pri zachovaní
kánonov CIC a liturgických smerníc o príprave a slávení sviatosti birmovania.

V .................................................... dňa ........................

Podpis kňaza ................................................

VI . RODIČIA BIRMOVANCA:
Meno a priezvisko otca ............................................................................................. vierovyznanie ..........................
Meno matky ........................................ rod. .............................................................. vierovyznanie ..........................
Bydlisko (presná adresa rodičov) ...............................................................................................................................
Tel. č.: (aspoň jedného z rodičov) .............................................................................................................................
Ja, otec/matka tohto dieťaťa, vedomý/á si svojej zodpovednosti pred Pánom Bohom za náboženskú a mravnú
výchovu svojich detí, beriem na vedomie rozhodnutie svojho dieťaťa a súhlasím s ním. Vyhlasujem, že sa
vynasnažím o to, aby sa môj syn/dcéra čo najlepšie pripravil/a na prijatie sviatosti birmovania. Zároveň si
uvedomujem, že rozhodnutie o pripustení k prijatiu sviatosti je plne v kompetencii kňaza.

V ..........................................................................

dňa ....................................

Podpis otca: ........................................................

Podpis matky:...........................................................

VII . BIRMOVNÝ RODIČ:
Meno a priezvisko aj rodné ........................................................................................................................................
Adresa .......................................................................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia........................................................................Vierovyznanie ...........................................
Pokrstený/á - miesto, deň............................................................................................................................................
Prvé sväté prijímanie - miesto, deň.............................................................................................................................
Sviatosť birmovania - miesto, deň...............................................................................................................................
Stav (slobodný/á – ženatý/vydatá)..............................................................................................................................
Manželstvo uzavrel/a - miesto, deň ............................................................................................................................
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 - žiť príkladný kresťanský
život ako v súkromí, tak i na verejnosti, napomáhať zverenému birmovancovi, aby sa dôsledne pripravoval na
prijatie sviatosti birmovania pravidelnou účasťou na sv. omšiach, prijímaním sviatostí, dennou modlitbou, žiť
životom podľa evanjelia.

V ..........................................................................

dňa ....................................

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

Všetky poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre potreby farského úradu k sviatosti birmovania.

POUČENIE O PRÍPRAVE NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA
Čítajte pozorne!
Na birmovku sa môže prihlásiť každý pokrstený veriaci, bývajúci na území našej
farnosti, ktorý bol na prvom sv. prijímaní, a navštevuje hodiny náboženstva v škole. Veková
hranica je 12 rokov v šk. roku 2018/2019 a starší. Návšteva hodín náboženstva počas školského
roka je súčasťou prípravy na birmovku.
Prosíme vyplniť všetky požadované údaje čitateľne paličkovým písmom. Nezabudnúť
na všetky vyznačené podpisy. Riadne vyplnenú a rodičom podpísanú prihlášku, čestné
vyhlásenie pre zber osobných údajov odovzdá birmovanec s rodičom pri spoločnom zápise
18. mája 2018 po sv. omši od 19:00 do 20:00 hod. a 19. mája 2018 od 8:00 do 9:00 hod v kostole
sv. Vavrinca diakona v Malej Hradnej; najneskôr však do 26. mája 2018 po dohode!
Do prípravy sa budeme snažiť nenáročným spôsobom zapojiť aj Vás – rodičov. Uvedomujeme
si, že v príprave vašich detí zohrávate úlohu, ktorá je mnohokrát dôležitejšia ako tá naša. Preto Vás
prosíme, aby ste prišli so svojim dieťaťom na prvé stretnutie, kde sa dozviete aj o ponukách pre Vás.
Zároveň Vás prosíme, aby ste s Vašim dieťaťom prekonzultovali podmienky prípravy a spolu s nim sa
podpísali na prihlášku, ktorú spolu s krstným listom (ak Vaše dieťa nebolo pokrstené v našej farnosti)
prinesiete na zápis.
UPOZORNENIE: Potvrdenie o krste a prvom sv. prijímaní nemusia mať tí, ktorí boli
pokrstení vo farnosti Malá Hradná!
Birmovný rodič, ktorý nie je z farnosti Malá Hradná a ani v tejto farnosti nebol
pokrstený, musí priniesť potvrdenie o krste birmovného rodiča. Je potrebné, aby birmovný
rodič žil usporiadaný kresťanský život. Nemôže žiť len v civilnom zväzku či konkubináte!
Pre katolíka je platné manželstvo uzatvorené v katolíckom kostole pred tvárou Cirkvi!
V duchu smerníc kánonického práva neprijímame birmovancov z iných farností, iba ak
aktívne žije život viery vo farnosti Malá Hradná a s písomným súhlasom správcu farnosti trvalého
bydliska.
Príprava bude prebiehať počas školského roku 2018/2019 na stretnutiach birmovancov.
Príprava je priamo závislá od osobného záujmu žiadateľa. Nemožno dopredu povedať, ktorý
birmovanec kedy prijme túto sviatosť. Odôvodňujeme to vážnosťou tohto životného okamihu, veku
a doby v ktorej prežívame svoje kresťanstvo. Táto doba kladie stále väčšie nároky na to, aby každý
Ježišov učeník vedel a bol schopný zdôvodniť nádej, ktorú má jedine v Kristovi. Žiadame rodičov, aby
sa neusilovali vyvíjať žiaden tlak na birmovanca. Príprava je nastavená tak, aby birmovanec prišiel vo
viere k osobnému vzťahu s Bohom.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA Z POHĽADU CIRKEVNÉHO PRÁVA A KATECHIZMU
Birmovanec
Kódex kánonického práva:
CIC Kán. 879 - Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste
uvedenia do kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú
k Cirkvi, posilňuje ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a ju
obhajovali.
CIC Kán. 890 - Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri,
predovšetkým farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase
k nej pristúpili.
Katechizmus Katolíckej cirkvi:
1309 - Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej
dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať
na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať

o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému
spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.
Birmovný rodič
Kódex kánonického práva:
CIC Kán. 892 – Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa,
aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré
s touto sviatosťou súvisia.
CIC Kán. 893 – § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval
podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874:
CIC Kán. 874
§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy birmovného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám birmovanec, alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú,
farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil 16. rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo
vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere
a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.
6. odporúča sa, aby to bol krstný rodič birmovanca
7. katolícky birmovný rodič má žiť vo sviatostnom manželstve (pokiaľ nie je slobodný, kňaz alebo
rehoľník)
§ 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.
K prijatiu sviatosti birmovania nesmie byť nikto nútený! Môže ju prijať iba ten, kto sa pre
prijatie rozhodne slobodne a splní podmienky prípravy, stanovené vo farnosti.
Rodičia majú pomáhať svojmu dieťaťu predovšetkým vlastným príkladom skutočného kresťanského
života, povzbudením a radami, ako aj rešpektovaním jeho slobodného rozhodnutia. Je vítané, ak
spolupracujú s kňazom a tými, ktorí im v príprave pomáhajú. Príprava na birmovku sa tak môže stať
príležitosťou k duchovnej obnove celej rodiny.
Aby mohol niekto prijať sviatosť birmovania, je potrebné, aby boli splnené tieto podmienky:
· pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok;
· pravidelné pristupovanie k sviatosti zmierenia;
· navštevovanie vyučovania náboženstva v škole a aktívna spolupráca s učiteľom náboženstva (o čom
vydá svedectvo učiteľ náboženstva);
· príkladné správanie doma, v škole i medzi kamarátmi (o čom vydajú svedectvo rodičia a farské
spoločenstvo);
· počas prípravy nesmú nastať vážnejšie problémy so správaním birmovanca (doma, v kostole,
v škole i na verejnosti);
· pravidelná a aktívna účasť na stretnutiach birmovancov;
· preskúšanie zo základných vedomostí, nadobudnutých od rodičov a v škole na hodinách
náboženstva a z vedomostí získaných počas prípravy na birmovanie;
· predpoklad solídneho prístupu k povinnostiam kresťana-katolíka aj po prijatí sviatosti birmovania.
Ak sa vyskytne situácia, že niektorá z týchto podmienok nie je splnená, prijatie sviatosti
birmovania sa oddiali na neskorší vek, o čom rozhodne kňaz.
Prijatie na prípravu k sviatosti birmovania je podmienené zvládnutím prijímacieho pohovoru zo
základných vedomostí, nadobudnutých od rodičov a počas vyučovania náboženstva v škole.
Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do
kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. „Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie
sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania
dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako
praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom“. (KKC 1285)

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Malá Hradná, 956 54 Malá Hradná 157
tel: 038/76 86 223,
e-mail: mala.hradna@nrb.sk
Prihlášku si môžete stiahnuť aj na stránke: Farnosť Malá Hradná (https://malahradna.webnode.sk)

POTVRDENIE O KRSTE ŽIADATEĽA SVIATOSTI BIRMOVANIA

Potvrdzujem, že birmovanec ..................................................................... narodený/á ................................
bol/a pokrstený/á vo farnosti ................................................................................. dňa.................................
kniha MB T............... strana ............... číslo ......................... k prvému svätému prijímaniu pristúpil/a
dňa........................ v............................................................................................................
V ........................................................................ dňa...............................

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

pečiatka a podpis

POTVRDENIE O BIRMOVANÍ BIRMOVNÉHO RODIČA

Potvrdzujem, že .............................................................................. narodený/á .....................................
bol/a pokrstený/á vo farnosti ........................................................................dňa.....................................
kniha MB T......................... strana ................... číslo ..........................

k prvému svätému prijímaniu

pristúpil/a dňa ...............................v .........................................................................................................
Sviatosť birmovania prijal/a dňa ............................ v ...............................................................................
sviatosť manželstva prijal/a dňa ............................ v ...............................................................................
Nie je mi známa žiadna okolnosť, pre ktorú by uvedený kresťan katolík nemohol byť birmovným
rodičom.
V .......................................................... dňa ..............................

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

pečiatka a podpis

