
 

 

Farnosť sv. Martina - Hontianske Nemce  

 

PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVU K SVIATOSTI BIRMOVANIA 
 

 

 

 

BIRMOVANEC A JEHO RODIČIA 

Meno a priezvisko: ................................................................................................................................................ 

Dátum narodenia: ............................................................. Miesto narodenia: ........................................................ 

Dátum krstu: ..................................................................... Miesto krstu: ................................................................ 

Adresa bydliska: ...................................................................................................................................................... 

Mobil: ................................................................. Email: ........................................................................................ 

Otec birmovanca:..................................................nab:........................ kontakt:....................................................... 

Matka birmovanca: ..............................................nab: .................. rodená ............................................................. 

 

Ak birmovanec nie je pokrstený vo farnosti Hontianske Nemce , je potrebné k zápisu pridať krstný list, alebo 

dať potvrdiť túto prihlášku v tomto rámčeku.                                     
 

Pokrstený(á) dňa: .........................................      vo farnosti ......................................                     
 

1. sv. prijímanie dňa: ...................................      vo farnosti ......................................              
 

 

Kniha krstov v mieste krstu    zv.: ........... str.: ........... č.: ..........                              
                                                                                                                                             Pečiatka a podpis kňaza  

                                                                                                                                                                       v mieste krstu birmovanca 

 

 

 

V šk. roku 2021/2022 budem navštevovať školu: 
 

(názov a miesto školy) ..................................................................................... 

 

Vyučujúci náboženstva: ................................................................................... 
 

 

 
RODIČIA BIRMOVANCA 

Ja otec/matka birmovanca som si vedomý/á, že môj syn/dcéra chce prijať sviatosť birmovania. Svojím podpisom 

potvrdzujem, že súhlasím s jeho rozhodnutím.   

 

 

Dátum: ......................................              Podpis rodičov: ...................................................................................... 

 

 

 

Prihlášku je potrebné odovzdať v nedeľu 03. 04. 2022 po sv. omši  



 

 

 

BIRMOVNÝ RODIČ 

Meno a priezvisko aj rodné: ..................................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ............................................................. Miesto narodenia: ......................................................... 

Dátum krstu: ..................................................................... Miesto krstu: ................................................................. 

Stav /slobodný/: ........................................................................................................................................................ 

Adresa bydliska: ....................................................................................................................................................... 

 

Ak birmovný rodič nie je pokrstený vo farnosti Hontianske Nemce, je potrebné k zápisu dať potvrdiť túto 

prihlášku v tomto rámčeku.                                     
 

Pokrstený(á) dňa: .................................................    vo farnosti ......................................                     
 

Sviatosť birmovania prijal(a) dňa: ........................   vo farnosti ......................................   
 

Sviatosť manželstva prijal(a) dňa: ........................   vo farnosti ......................................             
 

 

Kniha krstov v mieste krstu     zv.: ........... str.: ........... č.: ..........                              
                                                                                                                                               Pečiatka a podpis kňaza  

                                                                                                                                                                   v mieste krstu birmovného rodiča 

 
 

 

Podmienky, ktoré má spĺňať birmovný rodič 

Kánon 847 CIC (Kódexu kánonického/cirkevného práva) hovorí: Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je 

potrebné: 

1. aby ho určil sám birmovanec alebo jeho rodičia; 

2. aby zavŕšil 16. rok života; 

3. aby bol katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol  život  primeraný  viere  a  

úlohe,  ktorú má prijať; 

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený,  nesobášený  v  kostole,  nesmie  

žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka) ...; 

5. birmovný rodič nesmie byť otec alebo matka birmovanca; 

6. môže byť jeden z krstných rodičov. 

Birmovné meno 

Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral birmovného patróna. Je to niekto zo zoznamu 

svätých alebo blahoslavených, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od  

mojej birmovky stane už nielen mojim vzorom, ale tiež mojim priateľom v nebi. Platia zásady: 

1. birmovné meno si nedám 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. vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si 

vyvolím; 

4. skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis; 

5. ide o iného svätca ako je môj krstný patrón. 

Kto môže pristúpiť k sviatosti Birmovania v našej farnosti 

Tí, ktorí nepatria do farnosti Hontianske Nemce na základe rozhodnutia diecézneho biskupa, si musia vyžiadať 

povolenie z príslušnej farnosti do ktorej podľa trvalého bydliska patria. Bez povolenia na prípravu sviatosti 

Birmovania nemôžem prijať. Za pochopenie Ďakujem 

 


