
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava - sv. Alžbety
Bezručova 2, 811 09 Bratislava, tel.: 02/527 33 572, email: ba-sv-alzbety@ba.ecclesia.sk 

web: modrykostol.fara.sk/sviatosti/birmovanie-mladez

ŽIADOSŤ O UDELENIE SVIATOSTI BIRMOVANIA

Birmovanie  –  toto  pomenovanie  pochádza  z lat.  „confirmatio“  –  „upevnenie“.   Vyjadruje,  že  touto
sviatosťou pokrstený človek dostáva vďaka daru Ducha Svätého silu vydávať svedectvo o Ježišovi Kristovi a
jeho Cirkvi.

Prijatie  tejto  sviatosti  si  vyžaduje  prípravu.  K tomu  smeruje  i táto  žiadosť,  kde  sa  „birmovanec“
(kandidát na prijatie sviatosti birmovania) zaväzuje k nasledovnému:

1. Pravidelne sa budem zúčastňovať na celej svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.
2. Budem  žiť sviatostným životom:  mesačne  sa  zmierim  s  Bohom  vo svätej spovedi a

pri sv. omši budem prijímať Krista vo svätom prijímaní.
3. Budem pozorný na hodinách náboženskej výchovy v škole.
4. Budem sa aktívne zúčastňovať na spoločných stretnutiach v rámci prípravy na birmovku.
5. Chcem dávať príklad v každodennom živote a správať sa tak, ako sa na kresťana patrí.

Údaje o birmovancovi:

Meno a priezvisko birmovanca

Adresa bydliska birmovanca

Email (kde budeme posielať informácie 
o stretnutiach)

Údaje o rodičoch:

Meno a priezvisko otca 

Meno a priezvisko matky (aj za slob.) 

Kontakt na jedného zo zákonných 
zástupcov birmovanca (telefón alebo email)

Údaje o škole:

Názov a adresa školy

Meno a priezvisko katechétu 

Podpis katechétu, že birmovanec 
navštevuje hodiny NV/NAB

Túto žiadosť birmovanec odovzdá vyplnenú a podpísanú najneskôr do:

3  .   APRÍLA   20  20  

v kancelárii farského úradu počas úradných hodín (PO, ST, PI 14:30 – 17.00).

So žiadosťou birmovanec tiež odovzdá:

POTVRDENIE O PRIJATÝCH SVIATOSTIACH alebo KRSTNÝ LIST.

Dokument vydá farský úrad miesta krstu. Vzorové tlačivo nájdete aj na našej webstránke, potvrdené nech je
s tohtoročným dátumom.
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Pri odovzdaní žiadosti budú u birmovanca overené základné náboženské vedomosti:

Modlitby - Otče náš, Zdravas, Verím v Boha (apoštolské); Desatoro Božích
prikázaní a Pätoro cirkevných prikázaní.

Pri odovzdaní žiadosti, si birmovanec vyberie jednu z nasledovných možností, kedy sa bude môcť
zúčastňovať stretnutí:

• UTORKY od 15:30 (1 skupinka)
• ŠTVRTKY od 16:00 (2 skupinky)

Počet birmovancov v skupinke je obmedzený, kto príde so žiadosťou a potvrdením o prijatých sviatostiach prv,
bude mať väčší výber.

Stretávať sa budeme počas školského roka každý alebo každý druhý týždeň na čas 45 – 100 minút.
Mimoriadne budú  stretnutia aj mimo vyššie uvedených dní a časov, preto je táto príprava určená najmä tým,

ktorí bývajú vo farnosti alebo v jej blízkosti. 
Informácie k stretnutiam dostanete vždy od animátora skupinky alebo z farského mailu.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM VYŠŠIE UVEDENÝCH KONTAKTNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY
ORGANIZOVANIA A VYSLÚŽENIA ŽIADANEJ SVIATOSTI.

Poskytnutím vyššie uvedených kontaktných údajov súhlasím s ich spracovaním pre účely
organizovania a vyslúženia mnou žiadanej sviatosti.

……………………………... ……...……………….………...
                 podpis birmovanca                        podpis zákonného zástupcu

Dotknutá osoba svojím podpisom tiež potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany
osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike (https:\\gdpr.kbs.sk)

Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je:
Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava
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