
PRIHLÁŠKA BIRMOVANCA  - Birmovka 2021 

Bývajúci v Košiciach Nad jazerom a MČ Vyšné Opátske (v našej farnosti). 

Pozorne si prečítajte aj druhú stranu prihlášky!  

Odovzdať do 16.9.2020 
 

 

I.  BIRMOVANEC          

Meno a priezvisko:                                                                                                             Vek: 

Birmovné meno (uvedieš v marci 2021): 

Dátum narodenia:                                                                 Miesto narodenia: 

Dátum krstu:                                                                         Miesto krstu: 

Dátum prvého sv. prijímania:                                               Miesto PSP: 

Adresa:                                                                                  Telefón: 

Email: 

Škola, trieda: 

Koľko rokov navštevuješ hodiny náboženskej výchovy: 

 

 

II.  RODIČIA BIRMOVANCA 

Otec: 

Matka:                                                                                       rod.: 

 

 

 

III. SVEDECTVO RODIČOV BIRMOVANCA (nie je potrebné u starších žiadateľov) 
 Ja, otec - matka birmovanca, vedomý(á) si pred Bohom svojej zodpovednosti za náboženskú a 

mravnú výchovu svojho syna/dcéry, na svoju česť a svedomie prehlasujem, že sa postarám, aby sa môj 

syn/moja dcéra zodpovedne a dostatočne pripravil(a) na prijatie sviatosti birmovania. Súhlasím s tým, 

aby moje osobné údaje a údaje o mojom dieťati boli použité pri administratíve sviatosti birmovania. 

 

 

      ....................................   ...................................... 
       podpis otca  podpis matky 

 
 



Poznámky: 

1, Birmovanec vyplní všetky požadované údaje orámovaných častí – paličkovým písmom! 

 
2, Cirkevný zákonník o birmovancovi hovorí: 

 Kán. 890 CIC: „Veriaci sú povinní prijať sviatosť birmovania vo vhodnej dobe; ich rodičia a 
duchovní pastieri, najmä farári dbajú, aby boli o tejto sviatosti náležite poučení a riadne pripravení“.  

 

Na birmovku sa môže prihlásiť každý pokrstený veriaci, bývajúci na území našej farnosti, (sídl. Nad 

Jazerom a Vyšné Opátske), ktorý už bol na prvej spovedi a prvom prijímaní, (v prípade že si ešte nebol na 

prvej spovedi a prvom prijímaní, treba to oznámiť v kancelárii pri odovzdávaní prihlášky) a navštevuje 

hodiny náboženstva na škole. Veková hranica je: navštevovať 1. ročník strednej školy v šk. roku 2020/2021 
a starší. Návšteva hodín náboženstva v škole je súčasťou prípravy na birmovku.  

 

3, Je potrebné, aby si už teraz rozmýšľal o svojom birmovnom rodičovi. Jeho meno si od teba vyžiadame 

v apríli 2021. Bude potrebné predložiť krstný list birmovného rodiča, najlepšie taký, ktorý bude 

vystavený v roku 2021. 

Cirkevný zákonník o birmovných rodičoch hovorí: 

 Kán.874 CIC: „Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je potrebné: 

1° aby ho určil sám birmovanec, alebo jeho rodičia, alebo tí, kto sú na ich mieste; ak takých niet, 
určí ho farár; musí byť vhodný a mať úmysel zastávať túto službu; 

 2° aby mal najmenej šestnásť rokov veku; 
3° aby bol katolík, už birmovaný a aby viedol život zodpovedajúci viere a vážnosti úlohy, ktorú 

berie na seba; 

 4° aby nebol pod žiadnym cirkevným trestom; 
 5° aby nebol otcom alebo matkou birmovanca. 

 

4, Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdá birmovanec vo farskej kancelárii najneskôr do 

16.9.2021. Odovzdanie prosíme neodkladaj na poslednú chvíľu, ale navštív nás zavčasu. 

 

5, Birmovanci, ktorí neboli pokrstení v našej farnosti, nemusia doniesť krstný list. My si tvoj krst overíme. 
Je dôležité uviesť presné a pravdivé informácie ohľadom tvojho krstu. Ak ohľadom svojho krstu uvedieš 

nepravdivé resp. zmätené informácie, bude potrebné verifikovať tvoj krst s tvojimi rodičmi. 

 

6, Predpokladaný termín birmovky: Turíce 2021 (termín vždy závisí od rozhodnutia diecézneho biskupa). 
 

7, Kancelária Farského úradu sa nachádza pri vstupe do kostola od ulice Ladožskej. Kancelária je 

otvorená pondelok až piatok od 15.30 do 17.00 (okrem prikázaných sviatkov a prvých piatkov). Tel. číslo 
055/674 25 25, email: mucenici@netkosice.sk, stránka farnosti www.fara.sk/nadjazerom. Info pre 

birmovancov sa oznamujú v našom farskom liste. 

 

8, ZÁVÄZNÉ PODMIENKY - Pravidelná účasť na svätej omši  v nedeľu a v prikázaný sviatok a tiež aj 

aktívne prežívanie liturgie.  

Pravidelná mesačná sv. spoveď (nemusí byť v prvý piatok v mesiaci, spovedáme celý mesiac). 

Osobný život v duchu kresťanskej viery.  

Účasť na birmovaneckých sv. omšiach - piatky a katechézach v skupine počas ročnej prípravy. 

Primerané vedomosti. 

 
Počas prípravy na birmovku sa zaväzujem dodržať tieto podmienky. Zároveň vyhlasujem, že preberám na 

seba plnú zodpovednosť za ich úmyselné a bezdôvodné porušenie.  

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s princípmi ochrany osobných údajov 
Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike www.gdpr.kbs.sk. 

 

 

 

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

             Dátum                                                                            podpis birmovanca 

http://www.fara.sk/nadjazerom
http://www.gdpr.kbs.sk/

