
SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA, BRAUERSTRASSE 99; 

044 241 50 22, misionar@skmisia.ch

 

PROGRAM PRÍPRAVY KU SV. KRSTU a BIRMOVANIA 

pre dospelých – prvý polrok (september – december 2018) 

 

Dátum nahlásenia:              

Kontakt Telefón: Mail: 

MENO A PRIEZVISKO: 
 
Adresa: 
 
 

 

 

 

 
 

 
Dátum: 

 
Podpis: 

1. STRETNUTIE  
 

 

2. STRETNUTIE   

3. STRETNUTIE  
 

 

4. STRETNUTIE  
 

 

 

5. Pohovor s kňazom   

 

6. Služba pre misiu 
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PODMIENKY ABSOLVOVANIA PRÍPRAVY DOSPELÝCH KU 

INICIAČNÝM SVIATOSTIAM (Krst, Prvé sv. prijímanie, Birmovka) 

 

1) Záujemcovia o iniciačné sviatosti majú mať potrebnú duchovnú a 
ľudskú zrelosť, ktorá predpokladá osobný vzťah k Bohu, úprimnú 
snahou o pravidelný sviatostný život a zodpovedný prístup ku 
príprave osvojením si potrebných vedomostí. 

2) Súčasťou vedomostnej prípravy je prečítanie si 1 Evanjelia 
a osobné štúdium Katechizmu Katolíckej Cirkvi. 

3) Príprava zahŕňa účasť na nedeľnej sv. omši, po ktorej sú avizované 
prípravné stretnutia po dobu 1 roka. 

4) Kandidát je pozvaný spoznať a mať kontakt s naším 
spoločenstvom, preto súčasťou prípravy je i služba v prospech nášho 
spoločenstva. (zapojenie sa do liturgie, spevu, čítaní, či pomoc pri 
káve, ...)  

5) Aby kandidáti na iniciačné sviatosti boli pripravení a pripustení ku 
prijatiu tejto sviatosti je potrebné, aby absolvovali všetky 
prípravné stretnutia.  

6) Tolerancia vymeškania pri celej príprave sú max. 2 stretnutia, 
ktoré si však po dohode s animátorom musia kandidáti birmovania 
doplniť. Prípadnú absenciu alebo iné komplikácie je potrebné 
avizovať animátorovi dostatočne vopred. Pri absencii viac ako 2 
stretnutia je príprava automaticky predĺžená na 2 roky.  

7) Ak kandidát v priebehu roka nejaví dostatočný záujem 
a zodpovedný prístup, tiež môže byť príprava predĺžená na 2 roky. 
 
Vzal na vedomie, 
 
 

Meno a priezvisko 
 

Miesto a dátum :   __________________________ 
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