
Rímskokatolícky farský úrad vo Veselom,  
Veselé 76,  922 08 Veselé, tel.: (033) 779 61 21, fara.vesele@gmail.com  

 

PRIHLÁŠKA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA 
 

Meno a priezvisko birmovanca /birmovankyne/:  

 

BIRMOVNÉ MENO:  

Otec birmovanca /birmovankyne/:  

Matka birmovanca /birmovankyne/ (Meno a rodné priezvisko):  

 

Dátum a miesto narodenia birmovanca /birmovankyne/:  

 

Dátum a miesto krstu birmovanca /birmovankyne/: 

 

( V prípade ak birmovanec /birmovankyňa/ neboli pokrstení vo farnosti Veselé, vyplňte prosím aj druhú stranu tlačiva * ) 

Bydlisko birmovanca /birmovankyne/:  

Navštevuje náboženstvo:  

Ak má birmovanec /birmovankyňa/ menej ako osemnásť rokov:  

My, rodičia dieťaťa: ...................................................... týmto prihlasujeme svoje dieťa na 

sviatosť birmovania. Sme si plne vedomí záväzkov a úloh, ktoré z tohto rozhodnutia pre nás 

ako jeho zákonitých zástupcov vyplývajú. Tiež si uvedomujeme, že po nesplnení podmienok  

bude sviatosť birmovania nášho dieťaťa odložená. 

Podpisy zákonných zástupcov:  

Meno a priezvisko birmovného rodiča:  
Podmienky na úlohu birmovného rodiča: 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. (Cirkevný kódex, kánon 892) Podmienky pre úlohu birmovného rodiča sú v kánone č. 
874: určí ho sám birmovanec, alebo jeho rodičia, alebo ak títo chýbajú – farár alebo vysluhovateľ /biskup/ a aby 
bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu, aby zavŕšil šestnásty rok života, aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý 
už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.  

 

Podmienky pre prijatie Sviatosti birmovania  
 

„Veriaci sa pevne pridŕžajú tejto sviatosti 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“ 
(Cirkevný kódex, Kánon 890) 



Náčrt prípravy:  
Celá príprava bude trvať približne jeden rok, pričom spoločné /veľké/ stretnutia budú  spravidla raz  
do mesiaca v piatok večer, pokiaľ nebude vyhlásené inak.  Po spoločnom stretnutí bude vždy stretnutie 
v skupinách. Súčasťou prípravy bude aj pravidelná mesačná sv. spoveď, účasť na birmovaneckých i 
nedeľných sv. omšiach, aktívna účasť na živote farnosti, osobný rozhovor s  kňazom. Birmovanec, 
birmovankyňa, ktor/ý/á/ vynechá z akéhokoľvek dôvodu viac ako dve spoločné /veľké/ stretnutia, 
bude písať na jednotlivé  témy z týchto stretnutí písomnú prácu v rozsahu jednej strany formátu A4. 
Ten, kto vynechá viac ako štyri veľké stretnutia, bude mať potom samostatnú prípravu, alebo bude 
sviatosť birmovania pre neho odložená.  
 
ZÁVÄZOK BIRMOVANCA - BIRMOVANKYNE: 
Pokiaľ vedome a hrubo poruším tieto pravidlá, som si vedomý(á), že sviatosť birmovania bude pre moje 
nedostatky odložená. Svojim podpisom potvrdzujem, že som porozumel(a) týmto podmienkam,                              
a chcem ich svedomito zachovávať :  

 
 

 
V......................................................,                                   dňa .................................... 
 

 
*   ÚDAJE Z MIESTA KRSTU BIRMOVANCA: 

 
Potvrdzujem, že (meno)............................................................... 

 
 

bol (a) pokrstený (á) vo 
 
farnosti.......................................................dňa................................ 
 
 
Matrika: zväzok: .............., strana: ..............., číslo: ........................ 
 
 
V ........................................................, dňa ...................................... 
 
 
 
 
                                                                 M.P.           
 
                                                                  
                                 
                               
 
Potvrdil /Meno, funkcia/: ................................................................. 
 
 


