
PRIHLÁŠKA k príprave a prijatiu sviatosti birmovania – šk. rok 2021 / 2022 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja, Námestie Kráľovnej pokoja 1, 080 01 Prešov 

www.kralovnapokoja.sk, tel. 051/ 771 83 97,  po.sidl3@abuke.sk 

čitateľne vyplní birmovanec 

MENO A PRIEZVISKO BIRMOVANCA: 

Mobilné číslo birmovanca:                                                      E-mail: 

Dátum narodenia:                                                      Miesto narodenia: 

Bydlisko - presná adresa: 

Miesto krstu - kde si ho prijal(a): 

OTEC 
meno: 

priezvisko: 
vierovyznanie 
náboženstvo: 

 

MATKA 
meno: 

rodená: 
vierovyznanie 
náboženstvo: 

 

ZÁSADA: Príprava a prijatie sviatosti birmovania má byť v tej farnosti, kde mám trvalé bydlisko. 

Príprava vo farnosti Kráľovnej pokoja:  
1. stretnutia na fare raz za týždeň v skupinách + absolvovanie kurzu Alfa + pravidelná dochádzka bez vynechávania  
2. prihlásený(á) žije život viery - prijíma sviatosti, chodí na sv. omše, je aktívny(a) ... pozornosť, disciplinovanosť... 
5. zamestnaní a vekom starší si dohodnú individuálnu prípravu na prvom stretnutí v piatok 24.9.2021 o 18:00. 
❖ AK BIRMOVANEC NEBUDE SCHOPNÝ PLNIŤ PODMIENKY PRÍPRAVY, UKONČÍ JU PO ROZHOVORE S KŇAZOM. ❖ 

ak je potrebné - vyplní farár trvalého bydliska 

POVOLENIE  K PRÍPRAVE  
len tí, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Prešova a jeho častí 

 

Týmto menovanému / menovanej povoľujem 
pripravovať sa a prijať sviatosť birmovania  

vo farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove 
pečiatka a podpis kňaza 

vyplní a overí kňaz farnosti Kráľovnej pokoja – nie birmovanec 

SVIATOSŤ KRSTU         (overiť vierovyznanie rodičov v MP) iné poznámky: 

Miesto krstu: 
 

Dátum krstu: 

Súradnice v MP:    
 

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej 
cirkvi v Slovenskej republike /www.gdpr.kbs.sk/ a v zmysle platných predpisov dáva súhlas na spracovanie tu uvedených 
osobných údajov pre účely prípravy k prijatiu sviatosti birmovania na dobu neurčitú. Zároveň súhlasí s uverejnením 
fotografií z Birmovky 2022 na webstránke farnosti. Svojím podpisom tiež potvrdzuje, že súhlasí s podmienkami prípravy 
k sviatosti birmovania a bude ich rešpektovať. 

podpis birmovanca                                                                                       podpis rodiča birmovanca 
 

 

Vyplnenú prihlášku odovzdajte čím skôr v našej kancelárii alebo sakristii kostola, no najneskôr 
do 23.9.2021 . V piatok 24.9. bude prvé stretnutie prihlásených pri večernej sv. omši o 18:00 h. 

http://www.kralovnapokoja.sk/

