PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVU K SVIATOSTI BIRMOVANIA VO
FARNOSTI LUČIVNÁ V ROKU 2021

BIRMOVANEC :
Meno a priezvisko ...............................................................................................................................................................................................
Dátum narodenia .............................................................

Miesto narodenia ...................................................................................

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

Miesto krstu ............................................................................................

Birmovné meno: /meno svätého alebo blahoslaveného, ktorého si volím za patróna/ ..........................................................................................

Prehlásenie

birmovanca

Ja, .................................................................., svojím podpisom potvrdzujem, že mám osobný záujem o sviatosť birmovania a
prijímam na seba všetky požiadavky, ktoré budú na mňa počas prípravy kladené. Budem sa pravidelne zúčastňovať sv. omší v nedeľu
a 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 závažného dôvodu budem absentovať na
sv. omšiach a katechézach, a v prípade, že sa budem nevhodne správať alebo ak nebudem mať potrebné vedomosti, budem rešpektovať
rozhodovacie právo zodpovedného kňaza pristúpiť alebo nepristúpiť k prijatiu sv. birmovania. Moje rozhodnutie je dobrovoľné a
slobodné.

RODIČIA BIRMOVANCA
Meno a priezvisko otca ..............................................................................................

Tel. číslo ...................................................................

Meno a priezvisko matky ..........................................................................................

rodená .......................................................................

Bydlisko /presná adresa rodičov/ ....................................................................................................................................................................

Prehlásenie rodičov
Ja otec/matka birmovanca, vedomý/á si pred Bohom svojej zodpovednosti za náboženskú a mravnú výchovu svojho
syna/dcéry, prehlasujem, že sa postarám, aby sa môj syn/dcéra zodpovedne a dostatočne pripravil/a na prijatie sv. birmovania.
Rovnako prehlasujem, že sa postarám, aby si môj syn/dcéra vybral takého birmovného rodiča, ktorý sa vo svojom živote riadi
požiadavkami kresťanskej viery a mravnosti, a tak budem mať záruku, že bude pre môjho syna/dcéru podporou a vzorom
kresťanského života. Svojím podpisom potvrdzujeme, že budeme svojím príkladom i povzbudením pomáhať svojmu synovi/dcére v
príprave na prijatie sviatosti birmovania. Súhlasíme, aby sa príprava na birmovku prehĺbila prostredníctvom náuk, sv. omší, a pod.
Zároveň chápeme, že pri nesplnení kladených požiadaviek môže byť môj syn/dcéra vylúčený z prípravy na birmovku.
Dátum .................................................

Podpisy rodičov ...................................................................................................................

BIRMOVNÝ RODIČ
Meno a priezvisko (aj rodné) .............................................................................................................................................................................
Dátum narodenia .............................................................

Miesto narodenia ....................................................................................

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

Miesto krstu ............................................................................................

Adresa .....................................................................................................................................................................................................................

Prehlásenie birmovného

rodiča

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 ako sú: 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) a žil životom podľa evanjelia.
Dátum ......................................................

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

_________________________________________________________________________________________________________________

Podmienky, ktoré má spĺňať birmovný rodič
Kánon 847 CIC (Kódexu kánonického/cirkevného práva) hovorí: Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je potrebné:
1. aby ho určil sám birmovanec, alebo jeho rodič;
2. aby zavŕšil 16. rok života;
3. aby bol katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú ma
prijať;
4. nesmie byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole, nesmie žiť vo voľnom
zväzku (ako druh a družka) ...;
5. birmovný rodič nesmie byť otec alebo matka birmovanca;
6. môže byť jeden z krstných rodičov.
_________________________________________________________________________________________________________________

Birmovné meno
Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral svojho birmovného patróna. Je to niekto zo zoznamu svätých
alebo blahoslavených, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od mojej birmovky stane už nielen
mojim vzorom, ale tiež mojim priateľom v nebi, ktorý sa za mňa u Boha modlí, prosí za mňa a pomáha mi. Pri voľbe svojho
birmovného mena musím pamätať na nasledovné zásady:
1. birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých;
2. svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho
života;
3. vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím;
4. skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis;
5. ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.

