Príprava na prijatie sviatosti birmovania v roku 2022

PRIHLÁŠKA
Predpokladaný dátum birmovky: október 2022. Prihlasovanie do 1. júla 2021.
Začiatok prípravy: od 2. septembra 2021

I. BIRMOVANEC
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Dátum a miesto krstu:
Dátum a miesto 1. svätého prijímania:
Adresa:
Telefón:

E-mail:

Škola:
Zúčastňuješ sa hodín náboženskej výchovy?
Dôvod prečo chcem prijať sviatosť birmovania (stručne): .............................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Som si vedomý(á), že podaním tejto prihlášky sa slobodne zaväzujem absolvovať celý kurz prípravy na prijatie
sviatosti birmovania. Chcem svoju prípravu brať zodpovedne tak po stránke štúdia, ako aj pri svedectve života, ktoré
zodpovedá kresťanovi, pripravujúcemu sa na prijatie „sviatosti kresťanskej dospelosti“ /pravidelná sviatosť
zmierenia, účasť na svätých omšiach, odporúča sa vykonať si pobožnosť prvých piatkov/.

II. RODIČIA BIRMOVANCA
Meno a priezvisko otca:
Meno matky /aj rodné priezvisko/:
Podpis rodičov:

O sviatosti birmovania:
Kán. 890 CIC: „Veriaci sú povinní prijať sviatosť birmovania vo vhodnej dobe; ich rodičia a duchovní pastieri, najmä farári
dbajú, aby boli o tejto sviatosti náležite poučení a riadne pripravení“.
Kán. 891 CIC: „Sviatosť birmovania sa udeľuje vo veku, keď birmovanec už dosiahol schopnosť vlastného rozho-dovania, pokiaľ
biskupská konferencia nestanovila iný vek“ (Konferencia biskupov Slovenska ako „vhodný vek“ pre prijatie sviatosti
birmovania stanovila vek na 13 rokov).
O birmovných rodičoch:
Kán. 874 CIC: „Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je potrebné:
1° aby ho určil sám birmovanec, alebo jeho rodičia, alebo tí, kto sú na ich mieste; ak takých niet, určí ho farár; musí byť
vhodný a mať úmysel zastávať túto službu;
2° aby mal najmenej šestnásť rokov;
3° aby bol katolík, už birmovaný a aby viedol život zodpovedajúci viere a vážnosti úlohy, ktorú berie na seba;
4° aby nebol pod žiadnym cirkevným trestom;
5° aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.
............................................................................
podpis birmovanca
Dotknuté osoby svojím podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej
republike, https://gdpr.kbs.sk/

