
Príprava na sviatosť BIRMOVANIA 
 

Začiatok -  máj 2022 
 
Pre koho? 
 
terajší ôsmaci, tercia a starší 
 
Čo treba urobiť? 
 

Počas apríla, najneskôr do 26. apríla 2022 treba prísť 
osobne s vyplnenou prihláškou. Keďže sa to týka teba, tak 
neposielaj ani rodičov, ani kamarátov Čím skôr, tým lepšie 
pre teba, aby sa ti ušlo miesto. 

 
Prihlasuje sa osobne u don Fera Kuboviča, podľa termínov uvedených 

v tabuľke v Novom oratóriu u saleziánov na Miletičovej 7 – vchod pri soche dona 
Bosca od kostola. Termín stretnutia si vyberieš podľa tabuľky (web: www.mileticka.sk, 
- prihlasovanie na birmovku) a napíšeš ho don Františkovi, ktorý ti ho potvrdí. 
Nezabudni napísať tvoje celé meno a priezvisko. Môže to urobiť cez SMS na tel. č.: 
0902 418 358, alebo mailom ferofsdb@gmail.com 

 
Dospelí nad 18. rokov sa prihlasujú osobne u p. farára don Mariána Husára na 

farskom úrade počas úradných hodín. 
 
Čo Ťa čaká? 
 

Pokúsiť sa za 17 mesiacov  - možno aj viac, nadobudnúť a rozvinúť osobný 
vzťah k Pánu Bohu. To je zmysel prijatia tejto sviatosti, inak to nemá zmysel.  

 
Preto je potrebné: 
 
 Vedieť v čo veríš, čo sú sviatosti, modlitba, Božie a Cirkevné 

prikázania,... na čo toto všetko je a na čo sa to používa. 
 Žiť to čo vieš. Je to nutná podmienka k tomu, aby si vedel šťastne 

a naplno žiť. Aby si svojim životom dokázal, že s Bohom rátaš v tvojom 
živote a že  chceš pokračovať pomáhať Ježišovi ohlasovať radostnú zvesť 
evanjelia. Boh ti daroval veľké množstvo darov, ktoré treba rozvíjať, aby 
priniesli ovocie. Tieto dary však nie sú len pre teba, ale aj pre celú 
Cirkev, všetkých ľudí. Práve prijatie sviatosti birmovania ťa uschopní byť 
apoštolom – ohlasovateľom viery v tomto svete.   

 
Ako to chceme dosiahnuť? 
 

 Od septembra 2022 vytvoríme skupiny (stretká), v ktorých sa budeme 
spolu pripravovať. Stretnutie týchto skupín bude každý týždeň.  



 Okrem toho sa budeme od mája 2022 stretať pravidelne všetci 
birmovanci 1 x v mesiaci na spoločných stretnutiach. (tento šk. rok.:  
15. mája a 19. júna) Kvalitnú prípravu predpokladá pravidelné 
pristupovanie k sviatosti zmierenia a pravidelná účasť na nedeľnej sv. 
omši. 

 Okrem toho ťa čaká: festival Lumen, národné stretnutie mládeže T 22 
v Trenčíne, letný tábor, zimné sústredenie, mládežnícke sv. omše, 
mesačné úlohy, spolu vytvoríme niečo pre iných a samozrejme veľké 
množstvo príležitostí, kde sa môžeš stretnúť s mladými. No ale treba sa 
nechať prekvapiť . 

 
Nezabudni, že vždy môžeš z prípravy odísť a pokračovať v novom kurze o dva, 

štyri... roky. Ide o tvoj život a nikto ťa nebude k ničomu nútiť. Ak bez vážnych dôvodov 
budeš chýbať či na týždenných či na spoločných stretnutiach, alebo aktivitách, je to 
znak že ti na prijatí sviatosti birmovania nezáleží a my to budem rešpektovať. Chceme 
aby si sa pripravil kvalitne a radostne ako rýchlo a nanič . Samozrejme, že vždy sme 
ti k dispozícii, ak budeš niečo potrebovať, vieme pochopiť tvoju mladosť s ťažkosťami, 
no je potrebné aby bolo vidieť aj tvoju snahu. 
 

Ak si prihlášku nedostal od tvojho katechétu, môžeš si 
ju stiahnuť na našej stránke: www.mileticka.sk. 
 

Prihlasovanie si nenechávajte na poslednú chvíľu, lebo 
môžete ochorieť a potom už bude neskoro. Príďte načas lebo 
ak budete meškať, bude už objednaní niekto iný! Rátajte s 
tým, že pri prihlásení bude krátke porozprávanie sa asi 20 min. 
 
Termíny prihlasovania sa nájdete na tomto linku: 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fyN7xI4vOTjcwSSAkDXAsPCau3chqsv9rEC
8vUiOBUk/edit#gid=0 
 
Okrem toho, je potrebné najneskôr pred prihlásením sa deň vyplniť nasledovný 
formulár:                
                                                         
https://docs.google.com/forms/d/1vrAruFIhgODOI5PucQQsP6uVEufyx9vUHA8vpQ0
WhG4/edit 
 

V prípade, že ti nevyhovuje ani jeden termín, môžeš sa individuálne dohodnúť 
s don Ferom Kubovičom na inom. Tešia sa na teba za tvoje správne rozhodnutia sa 
modlia  

don Fero Kubovič SDB a animátori 
 
Prihlášku treba priniesť vytlačenú na A4 celú na jednej starne, keď sa prídeš 
prihlásiť. Bez nej ani netreba chodiť. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fyN7xI4vOTjcwSSAkDXAsPCau3chqsv9rEC8vUiOBUk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fyN7xI4vOTjcwSSAkDXAsPCau3chqsv9rEC8vUiOBUk/edit#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/1vrAruFIhgODOI5PucQQsP6uVEufyx9vUHA8vpQ0WhG4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vrAruFIhgODOI5PucQQsP6uVEufyx9vUHA8vpQ0WhG4/edit


 
Môj podpis, na dôkaz toho že to, čo som si prečítal beriem vážne: 
 
         

........................................................ 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVU NA PRIJATIE SVIATOSTI BIRMOVANIA 
2022 

 
 
Meno a priezvisko:  
 
 
......................................................................................................................  
 
Bydlisko:  
 
........................................................................................................................................ 
 
 
Dát. nar.:  ............................  Škola: ............................................. Trieda: .................  
 
Biromvanec      
 
Mail:................................................................  Telefón: ....................................... 
 
Rodičia:  
    
Mail:...................................................................  Telefón: .......................................  
 
 
Prihlasovanie 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 


