Prihláška k prijatiu sviatosti birmovania



Meno a priezvisko birmovanca

Informácie

Adresa birmovanca


Miesto a dátum narodenia
birmovanca
Farnosť a dátum krstu birmovanca


Meno a priezvisko otca
Meno a priezvisko (aj rodné) matky
a náboženstvo rodičov



Meno a priezvisko birmovného
rodiča
Škola, ktorú birmovanec navštevuje


Meno katechétu, ktorý učí
birmovanca
Mailový a telefónny kontakt na
birmovanca
Mailový a telefónny kontakt na
rodiča resp. zákonného zástupcu


Birmovanec svojím podpisom potvrdzuje, že sa na prípravu hlási dobrovoľne z vlastnej vôle.
Rodič (zákonný zástupca) súhlasí s rozhodnutím svojho dieťaťa (zverenca), ako aj so spracovaním
osobných údajov. Obaja berú na vedomie, že v prípade nedodržania stanovených pravidiel bude
birmovancovi dočasne oddialené prijatie birmovania.
_____________________
podpis birmovanca

____________________________________
podpis rodiča resp. zákonného zástupcu



Birmovanec
K príprave na birmovanie sa môžu prihlásiť mladí ľudia, ktorí
navštevujú 9.ročník ZŠ (resp. kvartu osemročného gymnázia) a starší,
ktorí bývajú na území farnosti Nitra-Chrenová. V duchu smerníc
kánonického práva, ako aj z kapacitných dôvodov neprijímame
birmovancov z iných farností, hoci by aj navštevovali školu na území
našej farnosti. Keďže dôležitou súčasťou prípravy je školská
katechéza, birmovanec musí byť prihlásený na náboženskú výchovu.
K birmovaniu sa môžu prihlásiť aj dospelí; tí sa budú pripravovať
osobitne.
Birmovný rodič
Birmovný rodič musí byť pokrstený katolík, ktorý už prijal
eucharistiu a birmovanie. Nemôže žiť len v civilnom zväzku či
konkubináte.
Zápis
Zápis sa koná na farskom úrade v termíne od 5.9. do 23.9. 2022 počas
úradných hodín. Na zápis príde birmovanec v sprievode jedného z
rodičov. Pri zápise je nutné predložiť vyplnenú a podpísanú prihlášku,
krstný list birmovanca a krstný list birmovného rodiča. Krstné
doklady musia byť aktuálne vydané; treba teda kontaktovať príslušnú
farnosť. Ak bol birmovanec pokrstený vo farnosti Nitra - Chrenová,
krstný list nie je potrebný.
Prvé stretnutie
Prvé stretnutie birmovancov bude 30.9.2022 o 18.30 vo farskom
kostole sv. Martina na Chrenovej. Birmovanci tam budú informovaní
o spôsobe prípravy .

