Farnosť sv. Štefana Kráľa
Nám. sv. Trojice 1, 900 31 Stupava,
Tel. č. 02/ 65 934 448, e-mail: stupava@ba.ecclesia.sk

Prihláška na prípravu na prijatie sviatosti BIRMOVANIA
Milí rodičia, milé dievčatá a chlapci.
Ak ste deviataci alebo žiaci kvarty a vyššie ročníky na stredných školách, pozývame Vás na prípravu na prijatie sviatosti birmovania v našej
farnosti Stupava.
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 skupina asi pätnástich mladých ľudí, ktorí pod
vedením animátora preberajú témy, rozprávajú sa o nich a samozrejme nezabúdajú ani na zábavu :D

» Stretká budú bývať v troch termínoch cez týždeň v priestoroch nášho farského centra. Z toho jeden bude aj v sobotu pre
zaneprázdnených cez týždeň.

» Príprava bude trvať 12 mesiacov (od novembra 2018 do októbra 2019) s ponukou pokračovať na „stretkách“ aj po birmovke.
» Súčasťou prípravy bude aj jedno víkendové sústredenie a týždenný letný zážitkový tábor.
» Samotná slávnosť prijatia sviatosti birmovania bude v jesenných mesiacoch (september, október) v roku 2019.
» Naše prvé spoločné stretnutie bude po sviatku Všetkých Svätých. Ešte Vás budeme informovať.
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 aktivít nášho farského centra pre deti, mladých a rodiny.
» 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, sústredení 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 spoločnom farskom diele (napr. pomoc pri príprave nejakej
akcie, brigáda, zapojenie sa do prípravy sv. omše, mládežnícky zbor, miništrovanie .... )

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 prišli so svojimi deťmi na prvé stretnutie v našom
kostole, kde sa dozviete aj o ponukách pre Vás. Zároveň Vás prosíme, aby ste s Vašimi deťmi prekonzultovali podmienky prípravy
a spolu s nimi sa podpísali na prihlášku.
Akékoľvek otázky a pripomienky nám môžete adresovať telefonicky, alebo elektronicky na náš mail. Prosíme Vás, aby ste návratku –
prihlášku spolu s potvrdením o prijatí krstu (okrem pokrstených v našej farnosti Stupava) odovzdali najneskôr do 1. novembra 2019
osobne na farskom úrade v Stupave alebo po sv. omšiach v zakristii.
Mons. Vladimír Stahovec, farár v Stupave
Dominik Poláček, kaplán
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návratka – Prihláška na prípravu na prijatie sviatosti birmovania
Svojím podpisom potvrdzujeme , že sme si prečítali podmienky prípravy na sviatosť birmovania, s týmito
pomienkami súhlasíme a záväzne prihlasujeme svoje dieťa ......................................................................................
narodené ................................na prípravu na birmovku vo farnosti sv. Štefana Kráľa v Stupave.
V Stupave, dňa .............................

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

Škola................................................................................. trieda: ..............................
Mailová adresa žiadateľa/ky o birmovku: .....................................................................
Telefón žiadateľa/ky o birmovku: ..................................................................................
Telefón rodičov: .................................................................

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

