Žiadosť o prípravu na prijatie sviatosti birmovania
vo farnosti Najsv. Tela Pána v Stropkove, šk.r.2018/19
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:
Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Bydlisko /presná adresa/:
Patrím do farnosti:

SVIATOSŤ KRSTU (potvrdiť vo farnosti, kde ste boli pokrstený)
.........................................................................................................

Dátum krstu
............................................................................................................

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

Zápis v matrike pokrstených

Pečiatka a podpis kňaza

POVOLENIE K PRÍPRAVE (ak patrím do inej farnosti)
Týmto povoľujem
pripravovať sa a prijať
sviatosť birmovania
vo farnosti Najsv. Tela Pána v Stropkove

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

Pečiatka a podpis kňaza farnosti kde bývam

RODIČIA
Otec:
Matka:

náboženstvo:
rodená

náboženstvo:

Dni, ktoré mi vyhovujú na stretnutia (zakruškuj) víkend – cez týždeň
Odovzdať osobne – birmovanec!!! na farskom úrade v Stropkove do 23. septembra.

Stropkov – farnosť Najsv.Tela Pána

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 znova si oživiť vedomosti z oblasti náuky viery,
Svätého Písma, prikázaní a sviatostí. To sa deje na pravidelných 15-tich stretnutiach v skupinke na fare.
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 v piatok večer a iných dobrovoľných duchovných aktivitách vo farnosti –
moderované adorácie vo štvrtok, čítanie v kostole a iné..
Obe časti sú veľmi dôležité pri príprave na prijatie sviatosti birmovania
a bez nich nie je možné pokračovať v príprave, alebo prijať sviatosť.
1. Každý birmovanec bude pravidelne chodievať na stretnutia!
2. Nie je možné vynechať stretnutie, okrem choroby, alebo vážneho rodinného dôvodu.
Ak nebude môcť prísť na stretnutie z dôvodu choroby, či vážnej príčiny, telefonicky to oznámi svojmu
animátorovi. Po 3 vynechaných stretnutiach sa kňaz zodpovedný za prípravu stretne s rodičmi
birmovanca.
Nie je možné pripravovať sa na prijatie sviatosti birmovania
a nezúčastňovať sa na jednotlivých stretnutiach.
Nie je možné pokračovať v príprave na prijatie sviatosti birmovania a nezúčastňovať sa na
svätých omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok.

Súhlasím s podmienkami k príprave na prijatie sviatosti birmovania.

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

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

podpis birmovanca

podpis rodičov birmovanca

NÁBOŽENSTVO V ŠKOLE
Ktorý ročník na Strednej škole aktuálne navštevujem:
...................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Názov školy

Podpis vyučujúceho náboženstvo

