
Program prípravy na birmovku vo farnosti Pruské 2017

Milí chlapci a dievčatá,

teším sa, že prejavujete záujem o prijatie sviatosti birmovania. Príprava bude 
zaujímavá vo forme ALFA kurzu. Ježiš o sebe povedal, že je ALFA a OMEGA – 
začiatok a koniec, a teda On - Ježiš bude stredobodom našej prípravy.
Ako prebieha ALFA kurz? Sú to ALFA večery a jeden ALFA deň.
Ako prebieha ALFA večer?
Privítanie v skupinke, večera, chvály (modlitba), téma, diskusia v skupinke.

ALFA večery budú bývať v piatok vo farskom 
kostole v Pruskom od 18.30.
Autobus pôjde o 18.00 hodine z Mikušoviec (kultúrny dom), 
cez Tuchyňu (kostol), Horovce (zvonica), Dulov (rázcestie). 
Autobus potom pôjde aj naspäť.

Kresťanstvo je úžasná cesta života, na ktorej Ti Boh ponúka:
1.nedeľnú svätú omšu
2.mesačnú svätú spoveď

Aby tvoja viera bola živá a účinná, zúčastňuj sa každú nedeľu svätej 
omše a v prvom týždni mesiaca svätej spovede. V príprave na birmovku 
Ti môže pomôcť aj piatková svätá omša (17.30) v Pruskom, ktorá je 
vedená v duchu mládežníckych piesní.

ALFA večery piatky: 3.2., 10.2., 17.2., 24.2, 3.3., 10.3., 17.3., 25.3., 7.4., 21.4.
ALFA deň (sobota 1. apríla)

Sobota 22. apríla - od 10.00 hodiny svätá spoveď v Pruskom
Nedeľa 23. apríla 2017 o 10.15 vo farskom kostole v Pruskom - svätá omša 
s udelením sviatosti birmovania

Na stretnutia sa teší
Ivan Kňaz.e
a animátori skupín

P.S.: Prečítaj si pozorne text (z druhej strany), ktorý Ti pomôže vybrať birmovné 
meno a birmovného rodiča. 



Birmovné meno – Tvoj orodovník – TVOJE druhé MENO

Skôr ako pristúpim na birmovku, je potrebné, aby som si vybral svojho birmovného 
patróna. Je to niektorý svätý alebo svätá, ktorého poznám a je 
pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od mojej 
birmovky stane už nielen mojím vzorom, ale tiež mojím 
priateľom v nebi, ktorý sa za mňa u Boha modlí, prosí za mňa a 
pomáha mi z neba. Podľa neho aj ja prijímam birmovné meno. 
Pri voľbe svojho birmovného mena musím pamätať na 
nasledovné zásady:
· Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si 
ho spomedzi svätých.
· Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, 
ale preto, že si beriem poučenie z jeho života.

·Vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani 
obmedzovať v tom, koho si vyvolím.
·Skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho 
životopis.
· Ide o iného svätca, ako je môj krstný patrón.
 Na Slovensku je všeobecný zvyk, že si chlapci dávajú mužské meno (patróna)  a 
dievčatá ženské meno (patrónku), hoci v niektorých iných národoch je zvykom dávať 
si meno i mužské i ženské (napríklad Ján-Mária alebo Jozef-Mária a podobne). 
Niekedy si dievčatá zvolia mužského patróna, pričom prijímajú jeho meno v ženskom 
tvare (napríklad Michaela - patrónom je sv. Michal - archanjel a podobne), (u 
chlapcov podobne). Životopisy si môžeš prečítať aj na:
www.zivotopisysvatych.sk     

Birmovný rodič – tvoj blízky priateľ vo viere v Boha
Ako každý birmovanec aj ja si slobodne zvolím svojho birmovného 
rodiča.    Má ním byť dospelý kresťan, muž alebo žena, ktorý mi je 
vzorom kresťanského života. Môže to byť niekto z mojich 
príbuzných alebo priateľov - kresťanov.    Je užitočné si za 
birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného 
rodiča. Bolo by absurdné, keby mojím birmovným rodičom mal byť človek, ktorý nie 
je veriaci a ktorý by s Bohom nemal žiadny vzťah. Úlohou birmovného rodiča je totiž 
starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a povinnosti, ktoré 
súvisia s touto sviatosťou, verne plnil.
Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, 
o ktorých sa hovorí v kán. 874.§2.:
· aby ho určil sám birmovanec a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
· aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život 
primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
· aby nebol otcom alebo matkou birmovanca;
· môže byť slobodný alebo ženatý (vydatá) - ak žije v manželstve, tak musí byť 
zosobášený (á) v kostole a nesmie byť rozvedený (á);
· je ochotný sa za mňa modliť a pomáhať mi v kresťanskom živote.

http://www.zivotopisysvatych.sk/

