Sviatosť birmovania 2022
Prihlásiť sa na prípravu k prijatiu sviatosti birmovania sa môžu prihlásiť žiaci 6. ročníka
základnej školy (šk. rok 2020/2021) a starší (aj dospelí). Môže ju prijať ten, kto je pokrstený,
kto sa z vlastného rozhodnutia chce stať dospelým kresťanom, chce si posilniť svoj vzťah s
Bohom a s Cirkvou a chce k tomu prijať pomoc a silu Ducha Svätého.
Prihlásiť sa môže aj ten, kto je iba pokrstený a chce si doplniť aj prijatie Sviatosti zmierenia
a Eucharistie.
Podmienky k prijatiu sviatosti birmovania:
1. Aktívne sa zúčastňovať sv. omše v každú nedeľu, v prikázaný sviatok a každý týždeň aspoň
na jednej sv. omši počas týždňa. Za aktívnu účasť sa nepokladá rozprávanie sa počas sv. omše.
2. Zodpovedne a aktívne sa zúčastňovať na vyučovaní náboženstva v škole.
3. Zúčastňovať sa na stretnutiach birmovancov.
4. Počas prípravy pristupovať mesačne k sviatosti zmierenia.
5. Zapájať sa do života farnosti.
6. Úspešne absolvovať vedomostný test.
8. Slušne sa správať v škole, v kostole a na verejnosti.
Je potrebné pouvažovať nad voľbou birmovného mena a birmovného rodiča. Tieto údaje sa
doplnia počas prípravy.
Poučenie pre výber birmovného mena:
Skôr ako niekto pristúpi k sviatosti birmovania, je potrebné, aby si vybral svojho birmovného
patróna. Je to niektorý svätý alebo blahoslavený, ktorého poznám a je pre neho vzorom
kresťanského života. Tento svätec sa od prijatia sviatosti birmovania stane už nielen vzorom, ale
tiež priateľom v nebi, ktorý sa u Boha modlí, prosí (oroduje) a pomáha z neba. Pri voľbe
birmovného mena treba pamätať na nasledovné zásady:
1. Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho
spomedzi svätých.
2. Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že
si beriem poučenie z jeho života.
3. Môžem si ho vybrať podľa toho, čo chcem robiť v budúcnosti, aby mi v tom pomáhal a
ochraňoval ma.
4. Vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v
tom, koho si vyvolím.
5. Skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis.
6. Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.
Poučenie pre výber birmovného rodiča:
Pre birmovanie, takisto ako pre krst, majú kandidáti hľadať duchovnú pomoc birmovného otca
alebo birmovnej matky. Aby lepšie vynikla jednota oboch sviatostí, mala by to byť tá istá osoba
ako pri krste (KKC, 1311).
Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa
pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto
sviatosťou súvisia (KKP, kán. 892).
Aby niekto mohol plniť úlohu birmovného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám birmovanec a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil 16. rok života;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život
primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý kánonickým trestom;
5. aby nebol otcom alebo matkou birmovanca (KKP, kán. 893 § 1, kán. 874).
Birmovným rodičom nemôže byť:
1. nepokrstený alebo pokrstený nekatolík;
2. kto neprijal sviatosť birmovania;

3. slobodný alebo vdovec, ktorý žije v konkubináte (život s partnerom v spoločnej domácnosti,
druh a družka);
4. len civilne zosobášený alebo zosobášený v inom než katolíckom kostole (bez dišpenzu);
5. nežijúci so svojím manželským partnerom (rozlúčený, rozvedený, pokiaľ nemá dovolenie
pristupovať ku sviatostiam);
6. kto svojím spôsobom života odporuje učeniu Cirkvi, dáva pohoršenie a pod.
K splneniu požiadavky viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať, patrí aj verné plnenie
príkazu o povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a prikázaný sviatok, ako aj príkazu aspoň raz
v roku sa vyspovedať.
(KKC = Katechizmus Katolíckej cirkvi; KKP = Kódex kánonického práva)

Prihláška je na ďalšej strane. Vytlačenú a vyplnenú prihlášku birmovanec (nie
rodičia) odovzdá osobne p. farárovi po sv. omšiach počas týždňa (nie v nedeľu)
do stredy 12.05.2021.

Termín prvého stretnutia birmovancov bude vyhlásený vo farských oznamoch. Na prvom
stretnutí birmovancov je potrebné vedieť základné vedomosti, ktorú sú na s. 4-5.

PRIHLÁŠKA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA
FARNOSŤ SPIŠSKÝ HRHOV
(Vyplniť paličkovým písmom)
Birmovanec
Meno a priezvisko: .........................................................................................................................
Miesto a dátum narodenia: ..............................................................................................................
Farnosť a dátum krstu: ....................................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................................
Tel.č.:....................................................... E-mail:...........................................................................
Škola (šk. rok 2020/2021): ............................................................................ Trieda: ....................
Som/budem na internáte: áno – nie (zakrúžkuj)
Ročníky, v ktorých som v škole chodil(a) na náboženstvo: ...........................................................
Rodičia birmovanca
Otec (meno a priezvisko): ..............................................................................................................
Vierovyznanie: ........................................................................
Matka (meno a priezvisko)...................................................................... rod. ................................
Vierovyznanie: ........................................................................
Tel. č. (aspoň jedného z rodičov): . ................................................................................................
Údaje budú požité pre potreby farského úradu v súvislosti s prípravou k prijatiu sviatosti birmovania v súlade s
princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktoré sú zverejnené na stránke:
https://gdpr.kbs.sk. Dotknutá osoba svojím podpisom nižšie potvrdzuje, že sa s týmito princípmi oboznámila.

Prehlásenie birmovanca
Svojím podpisom potvrdzujem, že sviatosť birmovania chcem prijať z vlastního rozhodnutia a
prijímam na seba všetky požiadavky, ktoré budú na mňa počas prípravy kladené. Moje
rozhodnutie je dobrovoľné a slobodné. Chcem sa na sviatosť birmovania zodpovedne
pripravovať, učiť sa a plniť si všetky zverené úlohy. Ak bez vážneho dôvodu budem absentovať
na sv. omšiach i katechézach, a v prípade, že sa budem nevhodne správať alebo ak nebudem mať
potrebné vedomosti, budem rešpektovať právo kňaza rozhodnúť o tom. či pristúpim alebo
nepristúpim k prijatiu sviatosti birmovania.
Podpis birmovanca: .................................................................
Prehlásenie rodičov (Podpisujú rodičia birmovanca, ktorý má menej ako 18 rokov)
V zodpovednosti rodiča vyhlasujem, že sa pričiním, aby sa moje dieťa čo najlepšie pripravilo
a po splnení podmienok mohlo prijať sviatosť birmovania. Svojím podpisom potvrdzujem, že
budem príkladom a povzbudením pomáhať svojmu dieťaťu v príprave na prijatie sviatosti
birmovania. Zároveň chápem, že pri nesplnení kladených požiadaviek môže byť moje dieťa
vylúčené z prípravy na prijatie sviatosti birmovania a presunuté na prípravu v ďalšom termíne.
Podpisy rodičov: .............................................................................................................................
Vyplnenú prihlášku birmovanec (nie rodičia) odovzdá osobne p. farárovi po sv. omšiach počas týždňa
(nie v nedeľu) do stredy 12.05.2021.

Základné vedomosti, ktoré treba vedieť na prvom stretnutí birmovancov:
Prežehnanie:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Pozdrav:
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Naveky. Amen.
Modlitba Pána:
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja
ako v nebi tak i na zemi!
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim
vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.
Anjelské pozdravenie:
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod
života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Vzývanie Trojice:
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na
veky vekov. Amen.
Apoštolské vyznanie viery:
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,
nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia
Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i
mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie
hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
Desatoro Božích prikázaní:
1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.
Pätoro cirkevných prikázaní:
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.
Šesť hlavných právd:
1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý Sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.

5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Milosť Božia je na spásu potrebná.
Sedem sviatostí:
1. Krst
2. Birmovanie
3. Eucharistia
4. Sviatosť zmierenia (Pokánie)
5. Pomazania chorých
6. Pposvätenia kňazstva
7. Manželstvo
Sedem darov Ducha Svätého:
1. Dar múdrosti
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar sily
5. Dar poznania
6. Dar nábožnosti
7. Dar bázne voči Bohu
Sedem hlavných hriechov
1. Pýcha
2. Lakomstvo
3. Smilstvo
4. Závisť
5. Obžerstvo
6. Hnev
7. Lenivosť
Tri Božské čnosti :
1. Viera
2. Nádej
3. Láska
Ľútosť k sviatosti zmierenia: (môže byť aj iná forma ľútosti, podľa toho, akú vieš alebo si sa
učil)
Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechom urazil. Chcem sa naozaj polepšiť
a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

