
PRIHLÁŠKA NA BIRMOVKU
FARNOSŤ OPATOVSKÁ NOVÁ VES

Podmienka minimálneho veku: 8. ročník ZŠ prípadne tercia na osemročnom gymnáziu

KANDIDÁT NA BIRMOVKU

Meno a priezvisko:

Dátum a miesto narodenia

Bydlisko

Tel. číslo

Email:

MIESTO KRSTU

Uveď školu a ročník, ktorý navštevuješ:

RODIČIA BIRMOVANCA

Otec – Meno a priezvisko

Matka – Meno a rod. priezvisko

Predbežné orientačné podmienky pripustenia k birmovke:

1. Navštevovanie hodín náboženskej výchovy v rámci školy.
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok (treba si dávať podpísať

účasť na sv. omši do malého zošitu).
3. Účasť na stretnutiach v rámci farskej katechézy (spôsob katechézy oznámime neskôr

podľa počtu záujemcov). 
4. Pravidelné pristupovanie k sv. spovedi na prvý piatok (resp. raz mesačne) do

birmovky.

P r e h l á s e n i e     b i r m o v a n c a

Ja, ............................................................................, svojím podpisom potvrdzujem, že mám 
osobný záujem o sviatosť birmovania a prijímam na seba všetky požiadavky, ktoré budú na 
mňa počas prípravy kladené. Budem sa pravidelne zúčastňovať sv. omší v nedeľu a sviatky a
všetkých prípravných stretnutí; v snahe dobrej prípravy na túto sviatosť sa budem snažiť 
nevynechať mesačnú sv. spoveď a svojím správaním a vedomosťami dokážem, že chcem 
prijať kresťanský štýl života; ak bez závažného dôvodu budem absentovať na sv. omšiach a 
katechézach, a v prípade, že sa budem nevhodne správať alebo ak nebudem mať potrebné 
vedomosti, budem rešpektovať rozhodovacie právo zodpovedného kňaza pristúpiť alebo 
nepristúpiť k prijatiu sv. birmovania.
 Moje rozhodnutie je dobrovoľné a slobodné.

Dátum: ............................                            Podpis žiadateľa: .............................................................



Potvrdenie rodičov birmovanca

Svojím podpisom potvrdzujeme, 
že sme si prečítali podmienky prípravy na sviatosť birmovania, s týmito podmienkami

súhlasíme a záväzne prihlasujeme svoje dieťa

  ….................................................................. 

na prípravu na birmovku vo farnosti Opatovská Nová Ves.

V …................................................. 

Dňa ….............................          …............................................................................
otec                                        mama      

   podpis rodičov 

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje
budú použité výlučne pre potreby farského úradu.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutím telefónneho a emailového kontaktu súhlasím s ich spracovaním pre
účely organizovania a vyslúženia mnou žiadanej sviatosti.

Súhlasím, aby fotografie detí zo spoločných stretnutí /sv. omša, katechéza,
prípadne výlet/ boli uverejnené na webovej a FB stránke farnosti Opatovská Nová
Ves.

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

Podpis rodičov: …............................       …...............................

Prihlášku prosím odovzdať do 31. októbra 2021 
na farskom úrade alebo po sv. omši v sakristii kostolov. 

KONTAKT: Farský úrad, Opatovská Nová Ves 70
email: faraopatovska@gmail.com    Kontakt na kňaza: Ladislav Kováč – mobil 0911 738 292

mailto:faraopatovska@gmail.com

