
Prihláška k prijatiu sviatosti birmovania vo Farnosti Nitra – Kalvária 

 

Tešíme sa, že máš záujem o prijatie sviatosti birmovania, teda sviatosti kresťanskej 

dospelosti. Dovoľ, aby sme Ti poskytli pár užitočných informácií:  

Na birmovku sa môžu prihlásiť len mladí z nitrianskeho dekanátu (v inom prípade treba 

súhlas pána farára z dediny, v ktorej bývate). Prednostne je príprava určená mladým 

navštevujúcim náš kostol. Birmovanec musí byť prihlásený na náboženskú výchovu. Na 

birmovku sa môžu prihlásiť len žiaci, ktorí v šk. roku 2022/2023 navštevujú 9. ročník ZŠ 

(kvarta na osemročnom gymnáziu) a starší. 

Birmovanci sa budú stretávať 2-krát mesačne v priestoroch Farského pastoračného centra 

v poobedných/podvečerných hodinách. Stretnutia sú záväzné a budú bývať v piatok. Budú 

začínať, alebo končiť sv. omšou v kostole (teda katechéza od 18,00 hod a omša o 19,00, pri 

posune času omša o 18,00 hod. a po nej katechéza). Od birmovanca sa očakáva účasť aj na 

nedeľných sv. omšiach, sv. spovediach, veku primeraný záujem o skutočný kresťanský život 

a zapojenie sa do života farnosti (dobrovoľnícke podujatia, stretká, akcie...).  

 

Údaje o birmovancovi 

Meno a priezvisko:  

Dátum a miesto narodenia:  

Bydlisko:  

Tel. číslo a emailová adresa:  

Názov školy:  

Trieda v šk. roku 2022/2023:  

Meno katechétu:   

Meno a priezvisko rodičov: Matka (aj rodné meno): 

 

Otec: 

Telefónne číslo a emailová adresa 

rodičov: 

 

 

Údaje o birmovnom rodičovi 

Birmovný rodič má byť pre birmovanca príkladom kresťanského života. Jeho meno nie je 

zatiaľ potrebné uvádzať. Pre výber birmovného rodiča platia podmienky, ktoré musí spĺňať: 



1, Starší ako 16 rokov; 

2, Pokrstený katolík, ktorý prijal prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania; 

3, Pokiaľ neuzavrel manželstvo, tak žije sám (nežije v domácnosti s partnerom); 

4, Pokiaľ žije v manželstve, musí mať sobáš v kostole; 

5, Rozvedený môže byť birmovným rodičom, pokiaľ neuzavrel nové manželstvo, nežije 

s iným partnerom a má povolenie pristupovať k sviatostiam; 

6, Vedie život viery (tzn. navštevuje bohoslužby a pristupuje k sviatostiam) 

 

Údaje o krste 

Ak si bol pokrstený/á v našom kostole na Kalvárii v Nitre, netreba priniesť krstný list. Ak si 

bol pokrstený/á v inej farnosti, daj si potvrdiť túto prihlášku na farskom úrade v mieste krstu. 

Toto potvrdenie môže nahradiť aj krstný list, ktorý sa dá vo vzdialenejších farnostiach 

vyžiadať aj telefonicky. 

 

Vyplní farský úrad v mieste krstu 

Potvrdzujem, že birmovanec ....................................................... bol. pokrstený/á vo farnosti 

....................................................... dňa ............................................  

Záznam o krste je uvedený v Knihe krstov: zväzok .......... strana .............číslo.............. 

K prvému svätému prijímaniu pristúpil/a dňa ................................................................. 

V .........................................dňa........................................ 

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

 pečiatka a podpis 

Vyplnenú prihlášku odovzdá birmovanec osobne na Farskom úrade NR-Kalvária v 

pondelok, stredu, piatok od 15,30 do 17,00 hod. najneskôr do piatku 11. septembra 2022.  

Ak nestihneš vybaviť potvrdenie o krste i napriek tomu je potrebné prihlášku priniesť v 

stanovenom čase. Potvrdenie o krste môžeš priniesť dodatočne. 

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

Svojim podpisom súhlasíš so spracovaním osobných údajov pre účely organizovania a 

vyslúženia mnou žiadanej sviatosti.  

Veríme, že vytvoríme príjemné prostredie, v ktorom si budeme navzájom pomáhať rásť vo 

viere a láske k Bohu i blížnemu.  

 

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

podpis rodičov (rodiča, právneho zástupcu)                                       podpis birmovanca 


