PRIHLÁŠKA NA BIRMOVKU - JELENTKEZÉSI ÍV A BÉRMÁLÁSRA
PORADOVÉ ČÍSLO - SORSZÁM : ___________*

Dátum a rok birmovky:

Veľké Kapušany – Nagykapos
Birmovné meno:
Bérmálkozási név:
Meno a priezvisko:
Vezeték és keresztnév:
Miesto narodenia:
Deň, mesiac, rok:
A születés helye és ideje - Év, hónap, nap:

Poštové smerovacie číslo farnosti krstu:
(Ak krst bol mimo V. Kapušian)

.................................

A keresztelési helység irányító száma:



Vyplní kňaz miesta krstu !
Miesto (farnosť):

.................................

S.L.*

Helye (plébánia):

Údaje*

T. *: _______ P. *: _______ N. *: _______

Adatok *

Meno a priezvisko otca, a jeho náboženstvo:
Az apa vezeték és keresztneve, vallása:
Meno a priezvisko matky, a jej náboženstvo:
Az anya vezeték és keresztneve, vallása:

Adresa birmovanca a telefon/mobil:
A bérmálkozó lakhelye, utca és házszám:
Škola,
ktorú
navštevuje
a podpis
katechétu
Meno a priezvisko birmovného rodiča:
Rok jeho narodenia:
.........................................................rok narodenia ..............
A bérmaszülő vezeték és keresztneve:
Születési éve:

Pobirmovaný(á) dňa:
Bérmálkozott:

Potvrdenie jeho birmovania:
Bérmálkozásának igazolása:
(z krstnej matriky – a keresztelési anyakönyvből)

Vyplní kňaz miesta krstu birm. rodiča 

Potvrdenie sviatostného manželstva**:
A szentségi házasságának igazolása**:
(z krstnej matriky – a keresztelési anyakönyvből)

Potvrdenie o praktizovaní života viery:
A hitélet igazolása:

S.L.*

.............................................*
Uzavrel(a) sviatosť manželstva dňa:
Szentségi házasságot kötött:

..............................................**

áno – nie – vlažný

S.L.*

miestny kňaz* - helyi plébános*

*vyplní príslušný kňaz *az illetékes pap tölti ki
** ak uzavrel sviatostné manželstvo, ** ha szentségi házasságot kötött
Odovzdať osobne na farskom úrade
Átadni személyesen a plébánián

Prevzal dňa:

podpis: ...............................................

Záznam zo skúšky – a vizsga eredménye (+dátum):

Svedectvo rodičov birmovanca:
Ja, otec – matka, birmovanca, vedomý(á) si svojej zodpovednosti pred Bohom za náboženskú
a mravnú výchovu syna/dcéry, prehlasujem, že sa postarám, aby sa môj syn/dcéra
zodpovedne a dostatočne pripravil(a) na prijatie sviatosti kresťanskej dospelosti birmovania. Súhlasím tiež, aby osobné údaje na tomto tlačive boli použité pri administratíve
sviatosti birmovania.
Vo ..................................................

dňa ....................................

podpis otca....................................... podpis matky .......................................

Dôležité informácie:
1. Tlačivo je potrebné vyplniť čitateľne paličkovým písmom.
2. Birmovné meno sa uvedie až na konci katechetickej prípravy, po oboznámení sa so životom
svätca, meno ktorého si birmovanec berie podľa katolíckeho kalendára.
3. Kandidát sviatosti birmovania navštevuje hodiny školskej katechézy v tomto školskom roku
4. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča.
Potvrdenie o praktizovaní života viery birmovného rodiča dá kňaz v mieste jeho trvalého
bydliska. Ak je to možné osobne ho predstaví kňazovi.
5. Každý birmovanec je povinný navštevovať nedeľné sväté omše a sväté omše v prikázané
sviatky, podľa omšového denníka a tiež je povinný zúčastňovať sa farských aktivít
zameraných na prípravu na prijatie sviatosti.
6. Birmovanec je povinný zúčastňovať sa farskej katechézy.
7. Každý rodič a birmovanec svojím podpisom prijíma podmienky na prípravu na prijatie
sviatosti birmovania, ktoré ak nesplní prijatie sviatosti birmovania mu bude oddialené na
najbližší cyklus.
8. Svojim podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov.

A bérmálandó szüleinek a nyilatkozata
Én, a bérmálandó apja, anyja, Isten előtti felelőségem gyermekem vallási és erkölcsi nevelés
tudatában kijelentem, hogy megteszek mindent azért, hogy gyermekem kellőképen
felkészüljön a bérmálás szentségének a vételére. Beleegyezésemet adom, hogy a személyi
adatok felhasználhatók adminisztratív célokra.
Kelt ……………………….

Dátum ……………………..

Apa aláírása ……………………………. Anya aláírása …………………………….
Fontos információ:
1. Nyomtatot olvasható betűkkel kérjük kitölteni.
2. A bérmanevet az előkészület végén írjuk, miután megismerkedtünk a védőszent életével.
3. A jelölt részt vesz az iskolai és plébánia hitoktatásban
4. Ajánlatos azt választani bérmaszülőnek, aki egyben a fiatal keresztszülője. A bérmaszülő
vallási életét a lakhely szerinti plébános adja. Ha lehetséges, a bérmálandó bemutatja őt a
papnak.
5. Minden bérmálkozó köteles részt venni a vasárnapi szentmisén, és más parancsolt
ünnepeken a misenapló szerint. Szintén köteles részt venni a felkészítéshez tartozó
aktivitásokon.
6. Minden bérmálkozó köteles részt venni a katekéziseken
7. Minden szülő és bérmálkozó aláírásával el fogadja a felkészítéshez tartozó feltételeket,
amelyek betartása nélkül a bérmálás el lesz halasztva a következő cyklusra.
8. Aláírásommal igazolom, hogy egyetértek a személyes adatok feldolgozásával.

