TLAČIVO KU KONFIRMAČNEJ PRÍPRAVE
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Banská Štiavnica; Dolná ružová 10; 96901
Telefón: +421 (0) 45 6922461
Mobil: +421 (0)903615620, +421 (0)949440591
e–mail: b.stiavnica@ecav.sk
web: http://www.ecavbs.sk/
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku chce vychovať zo svojich pokrstených členov zodpovedných,
vo viere dospelých nasledovníkov Pána Ježiša Krista. Keďže viera nie je iba záležitosťou rozumu, ale aj
osobného vzťahu s Pánom Bohom, ktorý sa prejavuje v bohoslužobnom i praktickom živote kresťana, chce
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku dospelosť viery pri konfirmovaných dosiahnuť nasledovným
spôsobom:

A) Sprostredkovanie poznania viery

 konfirmand ho získava pravidelnou dvojročnou prípravou (spolu cca 80 vyučovacích hodín)
 má povinnosť zvládnuť učivo konfirmačnej látky predpísanej cirkvou, súčasťou ktorej je práca s
Bibliou a Evanjelickým spevníkom. Je potrebne naučiť sa: vybrané žalmy, niektoré výpovede z
Biblie, vybrané piesne, modlitby, …

B) Sprostredkovanie skúsenosti (vzťahu) viery
Vzťah k Pánu Bohu a k cirkvi konfirmand získava praktickým bohoslužobným životom.
Preto je každý konfirmand povinný pravidelne zúčastňovať sa:
 nedeľných dopoludňajších služieb Božích – nezabudnúť na Evanjelický spevník (ES)
 vyučovania evanjelického a. v. náboženstva na škole
 biblických hodín dorastu (alebo mládeže)
 konfirmačných sústredení, konfivíkendoviek a letných biblických táborov

C) Náboženské zázemie v rodine
Výchova konfirmanda musí prebiehať v spolupráci s rodičmi. Preto sa od rodičov očakáva:
 spolupráca s farárom formou rodičovských stretnutí
 umožnenie účasti dieťaťa na konfirmačných aktivitách
 dohľad nad konfirmačnou prípravou dieťaťa
 pravidelne sa za svoje dieťa modliť a chodiť s dieťaťom pravidelne do kostola.

Na svoju česť a kresťanskú vieru prehlasujeme, že budeme
aktívne nielen počas konfirmačnej prípravy nášho dieťaťa napĺňať
náš sľub, ktorým sme sa spolu s krstnými rodičmi zaviazali pri Krste
svätom. Súhlasíme s podmienkami konfirmačnej prípravy a
prihlasujeme svoje dieťa na konfirmačnú prípravu, čo potvrdzujeme
vlastnoručným podpisom na konci tejto prihlášky.
Osobné údaje o konfirmandovi:
(Titul) Meno a priezvisko: …………………………………………………rodený/á: ………………………
Dátum a miesto narodenia: …………………………………………………………………………………..
Dátum a miesto krstu: ………………………………………………………………………………………..
Je členom/členkou Cirkevného zboru ECAV na Slovensku (obec/mesto) …………………………………..
Bydlisko: ………………………………………………………………………………………………......…
Telefónne číslo:……………………………………… e–mail: ……………………………………………...
Navštevuje školu / Zamestnanie: ……………………………………………………………………….........
Rodinný stav: ..……………………………………………………………………………………………….
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Rodičia konfirmanda:
Otec:
(Titul) Meno a priezvisko: ………………………………………………rodený: ……………………………
Dátum a miesto narodenia: ………………………………………………………………………………........
Rodinný stav…………………………………………………………………………………………………...
Je členom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku (obec/mesto) ……………………………………………..
Dátum a miesto konfirmácie: ……………………………………………………………………………….…
Bydlisko: …………………………………………………………………………………………………........
Telefónne číslo:……………………………………… e–mail: ……………………………………………….
Zamestnanie: ……………………………………………………………………………………………..……

Matka:
(Titul) Meno a priezvisko: …………………………………………………… rodená: …………………...…
Dátum a miesto narodenia: ………………………………………………………………………………........
Rodinný stav…………………………………………………………………………………………………...
Je členom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku (obec/mesto) ……………………………………………..
Dátum a miesto konfirmácie: ……………………………………………………………………………….…
Bydlisko: …………………………………………………………………………………………………........
Telefónne číslo:……………………………………… e–mail: ……………………………………………….
Zamestnanie: ……………………………………………………………………………………………..……

Krstní rodičia konfirmanda:
Krstný otec:
(Titul) Meno a priezvisko: ……………………………………………… rodený: ………………..…………
Vierovyznanie: …………………………………..……………………………………………………………
Je členom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku (obec/mesto) ……….……………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………….......…………………………

Krstná mama:
(Titul) Meno a priezvisko: ………………………………………………… rodená: …………………..……
Vierovyznanie: …………………………………..……………………………………………………………
Je členom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku (obec/mesto) ……….……………………………………
Bydlisko: ……………………………………………………………………….......…………………………
Svojím podpisom udeľujeme súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov pre interné potreby Cirkevného
zboru ECAV na Slovensku Banská Štiavnica a zároveň udeľujeme súhlas s vyhotovovaním písomnej, obrazovej, zvukovej,
audiovizuálnej (filmovej) a inej dokumentácie nášho dieťaťa pre kontrolné, propagačné a interné potreby Cirkevného zboru ECAV
na Slovensku Banská Štiavnica.
Podľa ustanovení zákona č. 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Banskej Štiavnici dňa ……………. .…

…………………………………………………………
podpis rodičov / dospelého žiadateľa
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