
ÚDAJE K PRIJATIU SVIATOSTI BIRMOVANIA  

VO FARNOSTI LEVOČA 

BIRMOVANEC BIRMOVNÝ RODIČ 
Meno a priezvisko: 

 

 

Meno a priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

 

 

Dátum a miesto narodenia: 

Dátum a miesto prijatia krstu: 

 

 
Ak si bol pokrstený v Levoči, zvyšné údaje 
nevypĺňaj!  

Ak si nebol pokrstený v Levoči, ďalšie 
údaje musí vyplniť farár vo farnosti, 
v ktorej si bol pokrstený! 

Dátum a miesto prijatia krstu: 

 

 
Ak bol pokrstený v Levoči, zvyšné údaje 
netreba vypĺňať!  

Ak nebol pokrstený v Levoči, ďalšie 
údaje musí vyplniť farár vo farnosti, 
v ktorej bol pokrstený! 

Dátum a miesto prvého sv. 
prijímania: 

 

Dátum a miesto birmovky: 

 

Birmovné meno, kt. som si vybral: Dátum a miesto cirkevného 
sobáša: 

 

Zápis v matrike pokrstených: 

 

Zv.               Str.             Číslo. 

Zápis v matrike pokrstených: 

 

Zv.               Str.             Číslo.  

Pečiatka farnosti a podpis kňaza: Pečiatka farnosti a podpis kňaza: 

 

 

 

 

ÚDAJE K PRIJATIU SVIATOSTI BIRMOVANIA  

VO FARNOSTI LEVOČA 

BIRMOVANEC BIRMOVNÝ RODIČ 
Meno a priezvisko: 

 

 

Meno a priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

 

 

Dátum a miesto narodenia: 

Dátum a miesto prijatia krstu: 

 

 
Ak si bol pokrstený v Levoči, zvyšné údaje 
nemusíš vypĺňať!  

Ak si nebol pokrstený v Levoči, ďalšie 
údaje musí vyplniť farár vo farnosti, 
v ktorej si bol pokrstený! 

Dátum a miesto prijatia krstu: 

 

 
Ak bol pokrstený v Levoči, zvyšné údaje 
nemusí vypĺňať!  

Ak nebol pokrstený v Levoči, ďalšie 
údaje musí vyplniť farár vo farnosti, 
v ktorej bol pokrstený! 

Dátum a miesto prvého sv. 
prijímania: 

 

Dátum a miesto birmovky: 

 

Birmovné meno, kt. som si vybral: Dátum a miesto cirkevného 
sobáša: 

 

Zápis v matrike pokrstených: 

 

Zv.               Str.             Číslo. 

Zápis v matrike pokrstených: 

 

Zv.               Str.             Číslo.  

Pečiatka farnosti a podpis kňaza: Pečiatka farnosti a podpis kňaza: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Birmovný rodič musí spĺňať tieto podmienky  
(kán. 874 Kódexu kanonického práva):  

✓ určil ho sám birmovanec, prípadne rodičia; 

✓ je schopný a má úmysel plniť túto úlohu;  

✓ zavŕšil šestnásty rok života;  

✓ katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu; 

✓ vedie život primeraný viere;  

✓ nie je postihnutý nijakým cirkevným trestom, zákonne uloženým alebo 

vyhláseným;  

✓ nie je otec alebo matka birmovanca;  

✓ žije v platnom cirkevnom manželstve alebo je slobodný-á - (bez 

spoločného bývania v jednej domácnosti mimo sobáša). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birmovný rodič musí spĺňať tieto podmienky  
(kán. 874 Kódexu kanonického práva):  

✓ určil ho sám birmovanec, prípadne rodičia; 

✓ je schopný a má úmysel plniť túto úlohu;  

✓ zavŕšil šestnásty rok života;  

✓ katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu; 

✓ vedie život primeraný viere;  

✓ nie je postihnutý nijakým cirkevným trestom, zákonne uloženým alebo 

vyhláseným;  

✓ nie je otec alebo matka birmovanca;  

✓ žije v platnom cirkevnom manželstve alebo je slobodný-á - (bez 

spoločného bývania v jednej domácnosti mimo sobáša). 

 

 

 

 


