PRIHLÁŠKA BIRMOVANCA
NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA

BIRMOVNÉ MENO
(meno svätého, alebo blahoslaveného)

Meno a priezvisko birmovanca

Dátum a miesto narodenia

Dátum a miesto krstu

Bydlisko (presná adresa)

Škola, trieda (zamestnanie)

Kniha krstov v mieste krstu
Zv.:

telefón
Meno a priezvisko otca

Meno a rodné priezvisko matky

Náboženstvo

Náboženstvo

BIRMOVNÝ RODIČ

Stav (slobodný ...)

Meno a priezvisko aj rodné

str.:

č.:

Prvé sv. prijímanie prijal, kde a kedy:

Manželstvo uzavrel
v kostole, kde:

Dátum a miesto narodenia:

Dátum a miesto krstu:

Sviatosť birmovania prijal, kedy a kde:

....................................................
Pečiatka a podpis kňaza v mieste krstu
birmovného rodiča

.........................................................
Pečiatka a podpis kňaza v mieste krstu
birmovanca

FARNOSŤ V KTOREJ SA
SVIATOSŤ BIRMOVANIA VYSLUHUJE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. JOZEFA
B R E H Y 2, 968 01 B R E H Y
fara.brehy@gmail.com 045/685 73 35 www.farabrehy.sk

POUČENIE O SVIATOSTI BIRMOVANIA
•
•
•

Vyžaduje sa, aby žiadateľ bol riadne pripravený, mal primerané náboženské vedomosti a mohol si obnoviť krstné záväzky.
Zúčastňuje sa na duchovnej príprave a žije sviatostným životom.
Birmovanec, rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby si nedával birmovné meno cudzie kresťanskému zmýšľaniu
(Kánon 855)

BIRMOVNÝ RODIČ

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úlohou birmovného rodiča je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako svedok Ježiša Krista a aby si verne plnil povinnosti,
ktoré súvisia s touto sviatosťou. Teda, aby o Kristovi svedčil slovom a vlastným životom, užšie sa spájal s Cirkvou
a budoval tajomné Kristovo telo.
• Kánon 893 - § 1 CIC hovorí: aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých
sa hovorí v Kánone 874 a tento hovorí: Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je potrebné:
aby ho určil sám birmovanec, alebo jeho rodič.
aby zavŕšil 16. rok života.
aby bol katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú ma prijať.
nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole ...
birmovný rodič nesmie byť otec alebo matka birmovanca.
môže byť jeden z krstných rodičov.

Prihlášku odovzdať kňazovi do: 21. marca 2021
Po tomto termíne sa už žiadne prihlášky neprijímajú!

Dátum birmovky:

Súhlasím s podmienkami a s prijatím sviatosti Birmovania. Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím so
spracovaním osobných údajov výlučne pre potreby vyslúženia sviatosti.
podpis rodiča žiadateľa sviatosti

podpis žiadateľa sviatosti

