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PRIHLÁŠKA NA BIRMOVKU 
 
Podmienky prípravy: 

- Prípravu na birmovku môžu v našej farnosti začať žiaci, ktorí sú v tomto školskom roku v ôsmom alebo 
deviatom ročníku základnej školy (resp. v tercii alebo kvarte gymnázia). 

- Príprava na birmovku prebieha formou pravidelných stretnutí v malých skupinách v týždňovom intervale po 
dobu rok a pol. (Cez prázdniny stretnutia nie sú.) Predbežný čas birmovky: apríl – máj 2022.  

- Za ďalšiu veľmi podstatnú časť našej prípravy považujeme víkendové sústredenia, ktorých termíny dáme 
vopred vedieť. Účasť na týchto sústredeniach, ktoré organizujeme vždy v ubytovacom zariadení mimo BB, je 
pre budúcich birmovancov povinná.  

- V celkovej príprave budúcich birmovancov kladieme v našej farnosti veľký dôraz na rozvíjanie sa v troch 
oblastiach. Vedomostná (preverovaná cez testy po určitých obdobiach výuky), oblasť služby a angažovanosti 
(cez zapájanie sa do rôznych brigád, liturgie a pod.) a oblasť praktizovania sviatostného a modlitbového života. 
Tieto tri oblasti našej prípravy sa premietnu do konkrétnych aktivít počas celej prípravy. U nás sa snažíme klásť 
dôraz viac na zážitkovú formu, ako len obyčajné nalievanie vedomostí. 

 
Ak Vám teda vyhovujú tieto podmienky prípravy na birmovku v našej farnosti, prosíme Vás, aby ste vyplnili prihlášku 
a spolu s kópiou krstného listu ju odovzdali najneskôr do 27. septembra v sakristii kostola Panny Márie Pomocnice 
v Sásovej. Prvé stretnutie všetkých birmovancov aj ich rodičov bude 4. októbra 2020 o 16:00 hod. v budove 
saleziánskeho strediska vedľa kostola. Na stretnutí sa budúci birmovanci dohodnú so svojimi animátormi na stabilnom 
čase ďalších stretnutí, ktoré budú následne prebiehať v týždňovom intervale. Akékoľvek ďalšie otázky môžete 
smerovať na zodpovedného za prípravu: Ivo Štofej; 0903 318 123; ivo1305@gmail.com Už teraz sa veľmi tešíme na 
novú skupinu birmovancov a veríme, že ako aj po minulé roky, zažijeme veľa pekných zážitkov. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Návratka – Prihláška na prípravu na prijatie sviatosti birmovania v roku 2022 

 
BIRMOVANEC 
Meno a priezvisko ......................................................................................................................................... 

Dátum narodenia ......................................................................................................................................... 

Adresa   ......................................................................................................................................... 

Tel. číslo    ............................................     mailová adresa................................................................ 

Škola a trieda  ......................................................................................................................................... 

  Bol som krstený /á v tejto farnosti. 
  Bol som krstený /á vo farnosti ................................................          hodiace sa zaškrtnite 
 
RODIČIA 
Meno a priezvisko ......................................................................................................................................... 

Tel. číslo    ............................................     mailová adresa................................................................ 

 
Dolu podpísaný /á meno rodiča................................................. súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov v tu uvedenom 
rozsahu pre účely prípravy na prijatie sviatosti birmovania na dobu neurčitú. Taktiež súhlasím so zverejňovaním spoločných 
fotografií a videí z prípravy na birmovku na webovom sídle prevádzkovateľa „www.sbb.sk“ a sociálnych sieťach „Salezko Sásová“. 
 
V ................................................................ dňa ....................................... ................................................................................. 
           podpis rodiča 

mailto:ivo1305@gmail.com

