Poučenie pre birmovanca a rodičov

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sučany

PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVU K SVIATOSTI BIRMOVANIA
Sviatosť birmovania z pohľadu cirkevného práva a katechizmu:
Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvedenia do
kresťanského života, obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje
ich a užšie zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a obhajovali ju. (KKP, kán.
879)
Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým farári
sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne pripravení a prijali ju vo vhodnom čase. (KKP, kán.
890)
Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej
dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na
seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať
o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému
spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov. (KKC, 1309)
K prijatiu sviatosti birmovania nesmie byť nikto nútený! Môže ju prijať iba ten, kto sa pre prijatie
slobodne rozhodne a splní podmienky prípravy, stanovené vo farnosti.
Rodičia majú pomáhať svojmu dieťaťu predovšetkým vlastným príkladom opravdivého
kresťanského života, povzbudením a radami, ako aj rešpektovaním jeho slobodného rozhodnutia. Je
vítané, ak spolupracujú s kňazom a tými, ktorí mu v príprave pomáhajú. Príprava na birmovku sa tak
môže stať príležitosťou k duchovnej obnove celej rodiny.

Údaje o birmovancovi
Meno a priezvisko
Dátum narodenia

miesto

Dátum krstu

farnosť

Dátum 1. sv.
prijímania

farnosť

Otec (meno a priezvisko)
Matka (meno, priezvisko,
rodné priezvisko)
Bydlisko (adresa)
Škola (Zamestnanie)
Telefón / mobil

*

Prihlásenie na prípravu:
Vyplnenú prihlášku odovzdá záujemca (birmovanec) osobne farárovi do 4. októbra 2020.
Po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované!

Príprava k Sviatosti birmovania v našej farnosti:

E-mail

*

* nepovinný údaj (slúži na kontakt počas prípravy)

(KKC = Katechizmus Katolíckej cirkvi; KKP = Kódex kánonického práva)
Zásady ochrany osobných údajov v Katolíckej cirkvi sú zverejnené na stránke gdpr.kbs.sk .

trieda

Vyhlásenie birmovanca
Ja, ........................................................................................................................................., vyhlasujem na svoju česť, že sám/a,
z vlastnej vôle, bez akéhokoľvek nátlaku, chcem prijať sviatosť birmovania. Zaväzujem sa na
prijatie tejto sviatosti čo najlepšie pripraviť a zúčastňovať sa všetkých stretnutí a aktivít
v rámci prípravy. Som upovedomený/á o podmienkach prípravy a súhlasím s nimi.
Uvedomujem si, že o pripustení k prijatiu sviatosti rozhodne farár, riadiac sa príslušnými
cirkevnými predpismi a prihliadajúc na splnenie podmienok prípravy.
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov
Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike.

Na prípravu k Sviatosti birmovania sa môžu prihlásiť tí, ktorí v Školskom roku 2020/2021
navštevujú 1. ročník stredných škôl a starší, ktorí túto sviatosť ešte neprijali.

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

Nasledujúcou podmienkou je, aby študent v škole navštevoval vyučovanie náboženstva,
o čom donesie potvrdenie od vyučujúceho, spolu s prihláškou na prípravu k Sviatosti
birmovania. Zároveň je potrebné chodiť na celú sv. omšu v každú nedeľu a v každý prikázaný
sviatok a aspoň raz za mesiac prijať Sviatosť zmierenia (sv. spoveď).

Súhlas rodičov birmovanca (u kandidáta mladšieho ako 18 rokov podpíše aspoň jeden z

Príprava bude prebiehať v kostole formou katechéz (prednášok) v sobotu predpoludním, kňaz
podrobnosti oznámi pri prvom stretnutí, ktoré bude v sobotu 10. októbra 2020 o 10.00 h. v kostole
v Sučanoch.

Dotknuté osoby svojím podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili s princípmi ochrany osobných údajov
Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike.

...............................................................................

vlastnoručný podpis
rodičov)

Ja, otec/matka tohto dieťaťa, beriem na vedomie rozhodnutie a záväzok svojho dieťaťa
a súhlasím s ním. Zároveň si uvedomujem, že rozhodnutie o pripustení k prijatiu sviatosti je
plne v kompetencii farára.

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

.........................................................

.........................................................

podpis otca

podpis matky

Údaj o birmovnom mene

Poučenie pre birmovného rodiča

(vyplní sa až počas prípravy)

Pre birmovanie, takisto ako pre krst, majú kandidáti hľadať duchovnú pomoc birmovného otca alebo
birmovnej matky. Aby lepšie vynikla jednota oboch sviatostí, mala by to byť tá istá osoba ako pri krste
(KKC, 1311).

Birmovné meno

Údaje o birmovom rodičovi

(vyplní sa až počas prípravy)

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 (KKP, kán. 892).

Meno a priezvisko

Stav

 katolík/čka
 pobirmovaný/á
 slobodný/á (žijúci/a bez partnera)
 vdovec/vdova (bez partnera)
 ženatý/vydatá
 iné:
 cirkevne zosobášený/á v Katolíckej cirkvi

Aby niekto mohol plniť úlohu birmovného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám birmovanec a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil 16. rok života;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život
primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý kánonickým trestom;
5. aby nebol otcom alebo matkou birmovanca (KKP, kán. 893 § 1, kán. 874).

Podpísaný/ birmovný/á otec/matka vyhlasujem na svoju česť, že spĺňam všetky požiadavky,
ktoré ukladá cirkevný zákon pre prijatie služby birmovného rodiča, a vediem život
primeraný viere a úlohe, ktorú chcem prijať. Zároveň vyhlasujem, že mám úprimný úmysel
plniť túto úlohu a chcem pomáhať birmovancovi a byť mu vzorom kresťanského života.

Ak nie je možné nájsť vhodného birmovného rodiča, spĺňajúceho podmienky stanovené zákonom,
možno birmovanie udeliť bez birmovného rodiča.

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov
Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike.

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

Birmovným rodičom nemôže byť:
- nepokrstený; pokrstený nekatolík;
- kto neprijal sviatosť birmovania;
- slobodný alebo vdovec, ktorý žije v konkubináte (život s partnerom v spoločnej domácnosti,
druh a družka);
- len civilne zosobášený alebo zosobášený v inom než katolíckom kostole (bez dišpenzu);
- nežijúci so svojím manželským partnerom (rozlúčený, rozvedený, pokiaľ nemá dovolenie
pristupovať ku sviatostiam);
- kto svojím spôsobom života odporuje učeniu Cirkvi, dáva pohoršenie a pod.
K splneniu požiadavky viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať, patrí aj verné plnenie
príkazu o povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, ako aj príkazu aspoň raz v roku sa
vyspovedať.

...............................................................................

podpis birmovného rodiča

Potvrdenie o prijatých sviatostiach birmovanca
(Ak je potrebné – podľa pokynu kňaza – potvrdí farnosť krstu)

(KKC = Katechizmus Katolíckej cirkvi; KKP = Kódex kánonického práva)

Farnosť .................................................................................................
L.S.

––– Tu oddeliť ! –––

podpis



zv. ..................... str. ................. č. .................. (RCMK ...............................)

