Farnosť sv. Jána Bosca
Saleziáni don Bosca
Okružná 13, 821 04 Bratislava - Trnávka

Prihláška na prípravu na prijatie sviatosti BIRMOVANIA
(rok prípravy 2022/2023)
Milí rodičia, milé dievčatá a chlapci!
Pre aktuálnu pandemickú situáciu sa začiatok ďalšieho ročníka birmovaneckej prípravy trochu
posunul, ale prípravu chceme začať ešte tento školský rok. Ak ste deviataci alebo žiaci kvarty na osemročných
gymnáziách, pozývame vás na prípravu na prijatie sviatosti birmovania v našej farnosti na Trnávke. Pri všetkom,
čo sa nižšie píše treba brať do úvahy, že môže prísť k zmenám kvôli aktuálnej situácii, o čom však budeme
priebežne informovať. Ak by prišlo i k tomu, že by sme sa nemohli fyzicky stretávať, prejdeme na online formu
stretnutí.
Prijať sviatosť birmovania znamená nastúpiť na cestu dospelého kresťana a v tomto duchu sa snažíme robiť aj
našu prípravu:
✓ Príprava prebieha formou pravidelných týždenných tzv. „stretiek“. Stretko je skupinka asi desiatich
mladých ľudí, ktorí pod vedením animátora preberajú témy, rozprávajú sa o nich a samozrejme
nezabúdajú ani na zábavu☺.
✓ Stretká budú bývať v pondelky alebo vo utorky od 19:00 do 20:00 v priestoroch oratória pri našej
farnosti.
✓ Príprava bude trvať 13 mesiacov (od apríla 2022 do mája 2023) s ponukou pokračovať na „stretkách“
aj po birmovke.
✓ Súčasťou prípravy sú aj tri víkendové sústredenia (17. - 19. 6. 2022, jeseň 2022 a jar 2023) a týždenný
letný zážitkový tábor (10. – 17. júl 2022).
✓ Samotná slávnosť prijatia sviatosti birmovania bude v lete 2023 (jún) - to je iba orientačný údaj, ktorý
sa môže jemne posunúť.
✓ Na prvé stretko vás pozývame v pondelok – 11. apríla 2022 o 19:00 v kostole na Trnávke.
Prípravou Vás bude sprevádzať tím animátorov, ktorí vám ponúkajú:
✓ Zadarmo svoj čas a energiu.
✓ Spoločné zážitky, priateľstvo a osobnú skúsenosť viery.
✓ Možnosť zapojenia sa do života a aktivít nášho „ORATKA“ – centra pre deti a mladých.
✓ Skúsenosť animátorstva - dobrovoľníckej práce pre deti a mladých.
✓ Prehĺbenie a spoznanie našej viery.
Od Vás, ktorí sa rozhodnete vstúpiť do birmovaneckej prípravy v našej farnosti požadujeme:
✓ Vašu aktívnu účasť na stretkách, sústredeniach a tábore. Ak z vážnych dôvodov nemôžete prísť, je to
potrebné dať vedieť animátorom.
✓ Vašu snahu o kresťanský život (modlitba, sv. omša aspoň v nedeľu, spoveď).
✓ Vašu ochotu zapojiť sa aspoň jednoduchou vecou do práce pre druhých v našom saleziánskom diele
(napr. pomoc pri príprave nejakej akcie, brigáda, zapojenie sa do prípravy sv. omše ... )
Do prípravy sa budeme snažiť nenáročným spôsobom zapojiť aj Vás – rodičov. Uvedomujeme si, že v príprave
vašich detí zohrávate úlohu, ktorá je mnohokrát dôležitejšia ako tá naša. Preto vás prosíme, aby ste s vašimi
deťmi prekonzultovali podmienky prípravy a spolu s nimi sa podpísali na prihlášku.
Akékoľvek otázky a pripomienky mi môžete adresovať na tel. č. 0902 891 345 alebo el. poštou na
stanislav.hurbanic@saleziani.sk..
Prosíme Vás, aby ste návratku - prihlášku spolu s krstným listom (ak Vaše dieťa bolo pokrstené v našej
farnosti, krstný list nosiť nemusíte) odovzdali najneskôr do 3. apríla 2022 na farskom úrade. Súčasťou
prihlásenia bude vstupné porozprávanie zodpovedného za prípravu s prihláseným na prípravu na birmovku.
Tieto rozhovory začnú po prvom spoločnom stretnutí, na ňom to dôkladnejšie vysvetlíme.
Stanislav Hurbanič, sdb
zodpovedný za prípravu na birmovku

Návratka – Prihláška na prípravu na prijatie sviatosti birmovania
(rok prípravy 2022/2023)
Svojím podpisom potvrdzujeme, že sme si prečítali podmienky prípravy na sviatosť
birmovania, s týmito podmienkami súhlasíme a záväzne prihlasujeme svoje dieťa
.............................................................. narodené ............................. na prípravu na birmovku
vo farnosti sv. Jána Bosca v Bratislave na Trnávke.

V Bratislave, dňa ..........................

..........................................
podpis rodičov

……………………....
podpis žiadateľa /ky o birmovku

Škola:................................................................................... trieda:.......................
Viac mi vyhovuje ako deň stretnutí pondelok/utorok (zakrúžkuj tvoju odpoveď).
Mailová adresa žiadateľa/ky o birmovku: ..............................................................
Telefón žiadateľa/ky o birmovku: ...................................................
Mailová adresa rodiča: ...................................................
Telefón rodičov: .....................................................

Podpisom na tejto prihláške vyjadrujem súhlas s uchovávaním a používaním osobných údajov mojich a môjho dieťaťa za účelom prípravy
na slávnosť prvého svätého prijímania. Uchovávanie a spracovanie údajov je realizované Rímskokatolíckou Cirkvou - farnosť Bratislava
Trnávka v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov.

