
Prihláška k prijatiu sviatosti birmovania vo Farnosti Zlaté Moravce
(Kontakt na farský úrad: zlate.moravce@nrb.sk; 0908 429 211)

Údaje o birmovancovi
Na birmovku sa môže prihlásiť ten, kto býva vo Farnosti Zlaté Moravce. Prihlásiť sa môžu žiaci 9. ročníka na
základnej  škole  a žiaci  1.  ročníka  na  strednej  škole. Vyplnenú  prihlášku  odovzdá  birmovanec  osobne  na
Farskom úrade v Zlatých Moravciach v utorok a piatok od 18.00 hod. do 19.00 hod., alebo v sobotu od 8.00
hod. do 10.00 hod. do soboty 25. septembra 2021. Ak nestihnete vybaviť potvrdenie o krste do 25. septembra
2021 i napriek tomu je potrebné prihlášku priniesť v stanovenom čase. Potvrdenie o krste prinesiete dodatočne.
Prvé stretnutie všetkých birmovancov bude 8. októbra 2021 o 18.00 hod. vo farskom kostole.

Meno a priezvisko:..................................................................... Adresa:........................................................

Dátum a miesto narodenia:..........................................................     Tel.číslo:.........................................................

Názov školy, trieda:..................................................................... Mail: ..............................................................

Údaje o rodičoch: otec: .........................................................         matka: ........................................................ 

            Tel. číslo jedného z rodičov: ..................................................................

                                    Mail jedného z rodičov: .........................................................................

Údaje o birmovnom rodičovi
Birmovný rodič má byť pre birmovanca príkladom kresťanského života. Podmienky, ktoré musí spĺňať podľa Kódexu
kánonického práva kán. 893 §1: » starší ako 16 rokov; » pokrstený katolík, ktorý prijal prvé sväté prijímanie a sviatosť
birmovania; » pokiaľ neuzavrel manželstvo tak žije sám, nie v konkubináte s partnerom; » pokiaľ žije v manželstve musí
mať sobáš v kostole;  » ak je rozvedený môže byť birmovným rodičom, ak  neuzavrel  nové manželstvo,  alebo nežije
v konkubináte a má povolenie pristupovať k sviatostiam;  » vedie život viery (tzn. navštevuje bohoslužby a pristupuje
k sviatostiam) Aby birmovný rodič nemusel dokladovať tieto splnené podmienky stačí, aby podpísal nižšie uvedené čestné
prehlásenie.

Meno a priezvisko birmovného rodiča:......................................................................................................

Čestné  prehlásenie  birmovného  rodiča: Pred  tvárou  všemohúceho  Boha  svojim  podpisom  čestne
prehlasujem, že spĺňam hore uvedené podmienky a snažím sa praktizovať svoju vieru modlitbou, návštevou
bohoslužieb v kostole, a prijímaním sviatosti zmierenia a Eucharistie. 

                                                    ..............................................
                                                          podpis birmovného rodiča

Údaje o krste
Ak si bol pokrstený/á v Zlatých Moravciach,  nemusíš priniesť potvrdenie o krste. Ak si bol pokrstený/á mimo farnosti
Zlaté Moravce, daj si potvrdiť túto prihlášku na farskom úrade v mieste krstu. Toto potvrdenie môže nahradiť aj krstný
list, ktorý sa dá vo vzdialenejších farnostiach vyžiadať aj telefonicky. Je potrebné ho priložiť k tejto prihláške. 

Vyplní farský úrad v mieste krstu 

Potvrdzujem, že birmovanec ........................................................., narodený/á dňa ......................................

bol pokrstený/á vo farnosti ........................................... dňa .................. 

zväzok .............. strana ............číslo.............. 

K prvému svätému prijímaniu pristúpil/a dňa ....................................................

V .........................................dňa.........................................
..............................................

pečiatka a podpis

(Tieto údaje sú zozbierané pre osobné potreby Farského úradu Zlaté Moravce  a nebudú poskytované tretím osobám.)
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