
SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA 
Brauerstrasse 99  CH – 8004 Zürich 

   T/F: 0041 44 241 50 22; Mail: misionar@skmisia.ch 
 

 

OSOBNÝ LIST BIRMOVANCA 

Por. číslo: 

 

Meno a priezvisko birmovanca: 

 

Birmovné meno: 

Dátum narodenia dieťaťa: Miesto narodenia dieťaťa: 

Škola: Trieda 

Meno a priezvisko  otca: 

 

Meno a priezvisko matky: 

 

rodená: 

Presná adresa bydliska:                                                             Tel. číslo: 

 

Prihlášku dajte potvrdiť tam, kde dieťa (dospelý) prijalo sviatosť krstu. 

Potvrdzujem, že birmovanec prijal sviatosť krstu: 

Farnosť: 

 

 

zv. :           str.:              por. č.: 

Dátum krstu: 

  

Prvé sv. prijímanie: 

Pečiatka: 

 

 

Podpis: 
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RODIČIA BIRMOVANCA 

Ja otec/matka birmovanca som si vedomý/á, že môj syn/dcéra chce prijať 

sviatosť birmovania. Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s jeho 

rozhodnutím.   

Dátum: ..........................     Podpis rodičov: .......................................................... 

BIRMOVNÝ RODIČ 

Podmienky podľa Cirkevného práva, ktoré má spĺňať birmovný rodič: 

1. aby ho určil sám birmovanec alebo jeho rodičia; 

2. aby zavŕšil 16. rok života; 

3. aby bol katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol  

život  primeraný  viere  a  úlohe,  ktorú má prijať; 

4. aby nebol 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. 
 

Birmovný rodič priloží Krstný list, alebo si dá v mieste krstu potvrdiť nasledujúce 

údaje:  
 

Meno a priezvisko: 

 

Farnosť: 

 

 

zv. :           str.:              por. č.: 

Dátum krstu: 

 

Prvé sv. prijímanie: 

Birmovka: Sviatosť manželstva: 

 

Podpis birmovného rodiča: Pečiatka: 

 

 

Podpis farára: 
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INFO KU PRÍPRAVE KU SVIATOSTI BIRMOVANIA. 

1) Záujemcovia o sviatosť birmovania 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) Príprava zahŕňa účasť na nedeľnej sv. omši, po ktorej je 

avizované prípravné stretnutia po dobu 1 roka. 

3) 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, ...)  

4) Aby kandidáti na sviatosť birmovania boli pripravení a 

pripustení ku prijatiu tejto sviatosti je potrebné, aby 

absolvovali všetky prípravné stretnutia. 

5) Tolerancia pri vymeškania 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 väčšej ako 2 stretnutia je príprava automaticky 

predĺžená na 2 roky. 

6) Vyplnenú a potvrdenú prihlášku je potrebné odovzdať do 

1.6. 2018 na Slovenskej Katolíckej Misii v Zürichu. 

 

 

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

  Dátum a miesto   Podpis kandidáta (birmovanca) 
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INFO KU PRÍPRAVE KU SVIATOSTI BIRMOVANIA. 

7) Záujemcovia o sviatosť birmovania 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. 

8) Príprava zahŕňa účasť na nedeľnej sv. omši, po ktorej je 

avizované prípravné stretnutia po dobu 1 roka. 

9) 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, ...)  

10) Aby kandidáti na sviatosť birmovania boli pripravení a 

pripustení ku prijatiu tejto sviatosti je potrebné, aby 

absolvovali všetky prípravné stretnutia. 

11) Tolerancia pri vymeškania 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 väčšej ako 2 stretnutia je príprava automaticky 

predĺžená na 2 roky. 

12) Vyplnenú a potvrdenú prihlášku je potrebné odovzdať do 

1.6. 2018 na Slovenskej Katolíckej Misii v Zürichu. 
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  Dátum a miesto   Podpis kandidáta (birmovanca) 
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