SVIATOSŤ BIRMOVANIA
organizačné pokyny
V nedeľu 30. septembra 2018 o 10.30 hod.
bude v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania.
Všetci chceme, aby táto mimoriadna slávnosť bola čo najdôstojnejšia, preto Vás
prosíme, aby ste rešpektovali nasledovné pokyny:
Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, že birmovka je sviatosť a tak aj túto sviatosť
treba prijať s vierou a s čistým srdcom. Birmovancov budeme spovedať v sobotu 29.9. o 9.00
hod. vo farskom kostole. Po sv. spovedi dostanú birmovanci birmovný lístok, s ktorým prídu
v nedeľu do kostola. (Je dôležité, aby si birmovanci nezabudli birmovný lístok doma.) Je
potrebné, aby aj birmovný rodič pristúpil ku sv. spovedi. Odporúča sa, aby ku sv. spovedi
pristúpili aj rodičia a ostatní rodinní príslušníci birmovancov, samozrejme ak nemajú
prekážku, aby mohli ku sv. spovedi pristúpiť (rozvedení, ktorí nemajú povolenie pristupovať
ku sviatostiam; cirkevne nezosobášení; žijúci vo voľnom zväzku; nekatolíci...). Birmovní
rodičia, rodičia a ostatní rodinní príslušníci birmovancov sa môžu vyspovedať tiež v sobotu
29.9. po sv. spovedi birmovancov alebo radšej aj v priebehu týždňa pred sv. omšami
v dolnom alebo farskom kostole. Birmovní rodičia, ktorí nebývajú v našej farnosti sa môžu
vyspovedať aj vo svojej farnosti.
V nedeľu 30.9. bude pred 10.00 hod. končiť predchádzajúca nedeľná svätá omša. Do
kostola sa vchádza, až keď vyjdú ľudia von z predchádzajúcej sv. omše. Vyhradené miesta sú
určené len birmovancom s platnými birmovnými lístkami a ich birmovným rodičom.
Nerobíme zasadací poriadok. Je potrebné, aby birmovanci zaujali svoje miesta najneskôr
štvrťhodinu pred začiatkom sv. omše, teda do 10.15 hod. V zadnej časti kostola a v bočnej
lodi kostola bude miesto pre rodičov a rodinných príslušníkov. Prosíme, aby ste rešpektovali
tieto pokyny.
Kameraman a fotograf sú zabezpečení a každý mal (a má) možnosť objednať si
videozáznam a fotografie, preto prosíme, aby ste neobjednávali žiadnych iných kameramanov a fotografov (aj keby to boli rodinní príslušníci). Liturgia nesmie byť rušená, preto im
nebude umožnené počas svätej omše v predných častiach kostola natáčať a fotografovať.
Môžu si urobiť nejaký záber z miesta, avšak aby nevyrušovali okolosediacich alebo
okolostojacich.
Ďakujeme Vám všetkým za pochopenie a tešíme sa na pokojný, slávnostný a dôstojný
priebeh tohtoročnej slávnosti birmovania, ku ktorému môžete vo veľkej miere prispieť všetci
svojou disciplinovanosťou a pochopením.

A to najdôležitejšie:
Čo najlepšie využiť čas pred touto slávnosťou na opravdivú a úprimnú
duchovnú obnovu svojich rodín!

