
Poučenie pre výber birmovného rodiča: 
Pre birmovanie, takisto ako pre krst, majú kandidáti hľadať duchovnú 

pomoc birmovného otca alebo birmovnej matky. Aby lepšie vynikla jednota 
oboch sviatostí, mala by to byť tá istá osoba ako pri krste (KKC, 1311). 

Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou 
je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby 
verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia (KKP, kán. 892). 

Aby niekto mohol plniť úlohu birmovného rodiča, je potrebné: 
1. aby ho určil sám birmovanec a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto 

úlohu;  
2. aby zavŕšil 16. rok života; 
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, 

a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; 
4. aby nebol postihnutý kánonickým trestom; 
5. aby nebol otcom alebo matkou birmovanca  (KKP, kán. 893 § 1, kán. 874). 

Birmovným rodičom nemôže byť: 
1. nepokrstený alebo pokrstený nekatolík;  
2. kto neprijal sviatosť birmovania; 
3. slobodný alebo vdovec, ktorý žije v konkubináte (život s partnerom 

v spoločnej domácnosti, druh a družka); 
4. len civilne zosobášený alebo zosobášený v inom než katolíckom kostole (bez 

dišpenzu); 
5. nežijúci so svojím manželským partnerom (rozlúčený, rozvedený, pokiaľ 

nemá dovolenie pristupovať ku sviatostiam); 
6. kto svojím spôsobom života odporuje učeniu Cirkvi, dáva pohoršenie a pod. 

K splneniu požiadavky viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má 
prijať, patrí aj verné plnenie príkazu o povinnej účasti na svätej omši v nedeľu 
a prikázaný sviatok, ako aj príkazu aspoň raz v roku sa vyspovedať. 

(KKC = Katechizmus Katolíckej cirkvi;  KKP = Kódex kánonického práva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ LOKCA  
Trojičné námestie 5/9, 029 51 Lokca 

tel.: 043/559 12 26, email.: farnost@rkclokca.sk 
 
PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVU K SVIATOSTI BIRMOVANIA 

BIRMOVANEC A JEHO RODIČIA: 

Meno a priezvisko: ............................................................................................... 

Dátum narodenia: ................................................................................................. 

Miesto narodenia: ................................................................................................. 

Dátum krstu (ak poznáte): ....................................................................................  

Miesto krstu: ........................................................................................................ 

Adresa: ................................................................................................................. 

Tel. č.: ........................................  E-mail: ............................................................ 

Škola ................................................................ Trieda ........................................ 

Navštevujem vyučovanie Náboženskej výchovy:   áno - nie 

Otec: ................................................................................................................. 

Matka: ......................................................... rodená: ........................................ 

BIRMOVANEC 

Ja, .............................................................., svojím podpisom 
potvrdzujem, že mám osobný záujem o sviatosť birmovania a prijímam 
požiadavky, ktoré budú na mňa počas prípravy kladené. Budem sa pravidelne 
zúčastňovať na sv. omšiach v nedeľu a prikázané sviatky a všetkých prípravných 
stretnutí. V snahe dobrú prípravu na túto sviatosť sa budem snažiť nevynechať 
mesačnú sv. spoveď a svojím správaním a vedomosťami dokážem, že chcem 
prijať sviatosť birmovania. Ak bez vážneho dôvodu budem absentovať na sv. 
omšiach a stretnutiach, a v prípade, že sa budem nevhodne správať alebo ak 
nebudem mať potrebné vedomosti, budem rešpektovať rozhodnutie 
zodpovedného kňaza pristúpiť alebo nepristúpiť k sviatosti birmovania. Moje 
rozhodnutie je slobodné a dobrovoľné.  
 
Dátum: .........................................  ................................................... 
                               podpis birmovanca 
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