
SLOVENSKÁ KATOLÍCKA MISIA
Tel: +41 44 241 50 22; Mail: slovenska.misia@gmail.com

OSOBNÝ LIST BIRMOVANCA Šk. rok

Meno a priezvisko birmovanca:

Birmovné meno(volí si sám birmovanec – stačí oznámiť v priebehu prípravy na prijatie sviatosti):

Dátum narodenia: Miesto narodenia:

Mailová adresa Tel číslo birmovanca

Meno a priezvisko  otca: Meno a priezvisko matky:

rodená:

Presná adresa bydliska birmovanca: Tel. číslo jedného z rodičov (u maloletých):

S prihláškou treba doložiť aj krstný list birmovanca, prípadne nechať vyplniť nasledujúcu tabuľku:

Potvrdzujem, že birmovanec prijal sviatosť krstu:

Farnosť(vrátane korešp. adresy): zv.:           str.:              por. č.:

Dátum krstu: Prvé sv. prijímanie:

Pečiatka: Podpis:

mailto:slovenska.misia@gmail.com


Rodičia birmovanca:

Ak je birmovanec maloletý, rodičia sa ujímajú vedenia svojho dieťaťa k prijatiu sviatosti

birmovania. Preto otec/matka birmovanca potvrdzujú, že sú si vedomí svojej zodpovednosti a vyjadrujú

svoju pripravenosť svojmu synovi /dcére byť nápomocní pri príprave na túto sviatosť

Dátum: ..........................     Podpis rodiča: ..........................................................

Birmovanec: (Porov.CIC Kán. 855)

● Sviatosť birmovania môže prijať každý, kto je pokrstený a kto doteraz túto sviatosť neprijal.
● Udeľuje sa vo veku, kedy tí, čo chcú prijať túto sviatosť, sú schopní samostatného rozhodovania.
● Vyžaduje sa, aby žiadateľ bol riadne pripravený, mal primerané náboženské vedomosti a mohol si

obnoviť krstné záväzky.
● Zúčastňuje sa na duchovnej príprave a žije sviatostným životom.
● Každý birmovanec má mať birmovného rodiča.
● Birmovanec, rodičia, krstní rodičia a farár majú dbať na to, aby si nedával birmovné meno cudzie

kresťanskému zmýšľaniu.

Birmovný rodič: Kánon 893 – § 1 CIC hovorí: aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné,
aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v Kánone 874

Úlohou birmovného rodiča je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako svedok Ježiša Krista a aby si verne
plnil povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou. Teda, aby o Kristovi svedčil slovom a vlastným životom,
užšie sa spájal s Cirkvou a budoval tajomné Kristovo telo. Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je
potrebné, aby:

● ho určil sám birmovanec alebo jeho rodič
● zavŕšil 16.rok života
● bol katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal Najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a

úlohe, ktorú má prijať
● nebol postihnutý nijakým kanonickým trestom,  nesmie byť rozvedený, nesobášený v kostole…
● nebol otec alebo matka birmovanca
● môže byť jeden z krstných rodičov

Birmovný rodič priloží svoj krstný list s poznámkou o prijatí sviatostí, alebo si dá vo farnosti

svojho 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:


