V dňoch 18. – 21. júna 2019
je zápis kandidátov na prijatie sviatosti birmovania. Prihlásiť sa môžu budúcoroční
ôsmaci, deviataci a starší, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania a samozrejme len tí, ktorí
riadne navštevujú hodiny náboženstva na škole. (Tých, ktorí nechodia na náboženstvo
zapíšeme len v takom prípade, že sa na škole, na ktorú chodia, náboženstvo nevyučuje.)

Birmovanci sa zapisujú sami. Zápis na fare (18.-21.júna):
utorok

od 16.00 do 17.00 hod. a od 19.00 do 20.00 hod.

streda

od 16.00 do 17.00 hod.

štvrtok

od 16.00 do 17.00 hod. a od 19.00 do 20.00 hod.

piatok

od 16.00 do 17.00 hod.

_

_

Birmovka je sviatosť kresťanskej dospelosti, preto sa aj od birmovancov vyžaduje
zodpovednosť. Pravidelná účasť na sv. omšiach v nedeľu a prikázaný sviatok, na
stretnutiach birmovancov, na iných aktivitách spojených s prípravou a na pravidelnej sv.
spovedi je samozrejmosťou.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Úlohou birmovného rodiča je byť birmovancovi vzorom v kresťanskom živote
a pomáhať slovom i príkladom. Preto vyberajte, prosím, príkladných kresťanov.
Podľa kánonu 893 §1 KKP musí birmovný rodič spĺňať tieto podmienky:
1. aby ho určil sám birmovanec alebo jeho rodičia a aby bol schopný a mal úmysel plniť
túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života
3. aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život
primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; (môže byť slobodný /ale nesmie žiť vo voľnom
zväzku/, ak je sobášený, tak jedine cirkevne a nesmie byť rozvedený, sám svoje deti /ak ich
má/ vychováva v katolíckej viere)
4. aby nebol postihnutý nijakým cirkevným trestom
5. aby nebol otcom alebo matkou birmovanca
§ 2 citovaného kánona hovorí: „Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste
prijal úlohu krstného rodiča.“ Samozrejme, nie je to povinnosť. Dôležité je, aby spĺňal
spomenuté podmienky.
Takisto výber birmovného mena nemusí byť podľa birmovného rodiča. Malo by to byť
meno svätca, ktorý nejakým spôsobom birmovanca oslovil, prípadne mu je sympatický
a chce toto meno pri birmovke prijať a ku svojmu birmovnému patrónovi sa utiekať.

