
 1 

INFORMAČNÝ MESAČNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEHO FARSKÉHO ÚRADU 

Farský list   C&M  7.  
31.7.2016 

ŽIACKA 17, 04018 KOŠICE,   055/6852217        kosicekrasna@rimkat.sk        ROČNÍK:V. 
www.farnostkrasna.sk                                                                                                                 príspevok: 0.10€ 

RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV,  FARNOSŤ  SV. CYRILA A METODA V  KE - KRÁSNA 

 
 

                                                                          15. august 
                                                                                                                             
Slávnosť 
Nanebovzatia 
Panny Márie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Čo  je potrebné pre sviatosť birmovania? 
- Nahlásiť sa do zoznamu birmovancov  - vyplniť  prihlášku. 
V ŠKOL. ROKU 2016/17 - PRVÁCI, DRUHÁCI stredných škôl  A STARŠÍ. 
- Absolvovať prípravu na túto sviatosť. V rámci nej sa dbá o účasť na sv. omšiach v nedele a 
prikázané sviatky, o pravidelnú sv. spoveď, o dochádzku na náuky, o poznanie základnej 
náuky Cirkvi. 
- Vybrať si birmovné meno a birmovného rodiča. V prípade, že birmovanec nebol krstený v 
našej farnosti, potrebuje potvrdenie o krste z farnosti, kde krstený bol. 
- V deň birmovky prísť do kostola, tu zložiť vyznanie viery a obnoviť krstné sľuby a nechať sa 
pobirmovať. 
 

 

http://www.farnostkrasna.sk/
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BIRMOVANCI 
 

PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVU K SVIATOSTI BIRMOVANIA 
 

 

BIRMOVANEC A JEHO RODIČIA 

Meno a priezvisko: ............................................................................................................................. 

Dátum narodenia: ............................................................. Miesto narodenia: ..................................... 

Dátum krstu: ..................................................................... Miesto krstu: ............................................. 

Adresa bydliska: ................................................................................................................................... 

Mobil: ................................................................. Email: ...................................................................... 

Otec birmovanca:..................................................nab:........................ 

kontakt:....................................................... 

Matka birmovanca: ..............................................nab: ..................   rodená ......................................... 

 

Ak birmovanec nie je pokrstený vo farnosti Košice - Krásna , je potrebné k zápisu pridať krstný list, alebo dať 

potvrdiť túto prihlášku v tomto rámčeku.                                     
 

Pokrstený(á) dňa: .........................................      vo farnosti ......................................                     
 

1. sv. prijímanie dňa: ...................................      vo farnosti ......................................              
 

 

Kniha krstov v mieste krstu    zv.: ........... str.: ........... č.: ..........                              
                                                                                                                                             Pečiatka a podpis kňaza  

                                                                                                                                                                       v mieste krstu birmovanca 

 

 

V šk. roku 20016/2017 budem navštevovať školu:  
(názov a miesto školy) ..................................................................................... 

Vyučujúci náboženstva: ................................................................................... 
 

 

 

RODIČIA BIRMOVANCA 

Ja otec/matka birmovanca som si vedomý/á, že môj syn/dcéra chce prijať sviatosť birmovania. Svojím 

podpisom potvrdzujem, že súhlasím s jeho rozhodnutím.   

 

 

Dátum: ......................................     Podpis rodičov: ...................................................................................... 

 

 

 

Prihlášku je potrebné odovzdať v piatok 9.9.2016 po sv. omši o 18:00 

 pri PRVOM stretnutí birmovancov. 
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KOŠICE - KRÁSNA 
 

BIRMOVNÝ RODIČ 

Meno a priezvisko aj rodné: ................................................................................................................................ 

Dátum narodenia: ............................................................. Miesto narodenia: .................................................... 

Dátum krstu: ..................................................................... Miesto krstu: ............................................................ 

Stav /slobodný/: ................................................................................................................................................... 

Adresa bydliska: ................................................................................................................................................... 

 

Ak birmovný rodič nie je pokrstený vo farnosti Košice - Krásna, je potrebné k zápisu dať potvrdiť túto prihlášku 

v tomto rámčeku.                                     
 

Pokrstený(á) dňa: .................................................    vo farnosti ......................................                     
 

Sviatosť birmovania prijal(a) dňa: ........................   vo farnosti ......................................   
 

Sviatosť manželstva prijal(a) dňa: ........................   vo farnosti ......................................             
 

 

Kniha krstov v mieste krstu     zv.: ........... str.: ........... č.: ..........                              
                                                                                                                                               Pečiatka a podpis kňaza  

                                                                                                                                                                   v mieste krstu birmovného rodiča 

 
 

 
 

 

 

 

Podmienky, ktoré má spĺňať birmovný rodič 

Kánon 847 CIC (Kódexu kánonického/cirkevného práva) hovorí: Aby niekto mohol byť birmovným 

rodičom je potrebné: 

1. aby ho určil sám birmovanec alebo jeho rodičia; 

2. aby zavŕšil 16. rok života; 

3. aby bol katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol  život  primeraný  viere  a  

úlohe,  ktorú má prijať; 

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený,  nesobášený  v  kostole,  

nesmie  žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka) ...; 

5. birmovný rodič nesmie byť otec alebo matka birmovanca; 

6. môže byť jeden z krstných rodičov. 

 

Birmovné meno 

Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral birmovného patróna. Je to niekto zo 

zoznamu svätých alebo blahoslavených, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento 

svätec sa od  mojej birmovky stane už nielen mojim vzorom, ale tiež mojim priateľom v nebi. Platia zásady: 

1. birmovné meno si nedám podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých; 

2. svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem 

poučenie z jeho   života; 

3. vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si 

vyvolím; 

4. skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis; 

5. ide o iného svätca ako je môj krstný patrón. 
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 SV. OMŠE    AUGUST  2016  
 DEŇ HOD. ÚMYSEL 

1.PO 7.00 + ZUZANA TOPOĽČANSKÁ 

2. 
UT 

7.00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

18.00 + LADISLAV VARGA / GOETHEO/ 

3.ST 7.00 + DUŠAN, FRANTIŠEK S  ROD. 

4.ŠT   

5.PIA 
7.00 + JOZEF, ALŽBETA, VERONIKA / FRANKOVÁ/ 

18.00 + FRANTIŠEK, MÁRIA, IMRICH GORDOŇ 

6.SO 8.00 + MÁRIA BIALKOVÁ 

7. 
NE 

8.30 + FRANTIŠEK, MARGITA GORDOŇ 

10.30 ZA FARNOSŤ 

8.PO 7.00 + REGINA PERUNOVÁ 

9. 
UT 

7.00 + ONDREJ NAGY / BANIČOVA/ 

18.00 + JÁN, ANNA VALIK 

10.ST 7.00 + JURAJ, FRANTIŠEK FICKO 

11.ŠT   

12. 
PIA 

18.00 + TOMÁŠ HUDÁK 

18.00 + Z ROD. BLAŠKOVEJ 

13.SO 8.00 + PETER DŽUBÍK 

14. 
NE 

8.30 +ING. JURAJ SABO 

10.30 ZA FARNOSŤ 

15. 
PO 

8.00 + MARGITA, ŠTEFAN LEŠKO 

18.00 ZA FARNOSŤ 

16. 
UT 

7.00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

18.00 + Z ROD. GIGLEROVEJ 

17.ST 7.00 + JOZEF HEGEDUŠ 

18.ŠT   

19. 
PIA 

18.00 + LADISLAV PALUF 10. VÝR.  

18.00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

20.SO 8.00 ZBP MICHAL A MÁRIA 55RŽ 

21. 
NE 

8.30 + JÁN BIČKOŠ 1. VÝR. 

10.30 ZA FARNOSŤ 

22.PO 7.00 + FRANTIŠEK, MARGITA, VIERA PETERČÁK 

23. 
UT 

7.00 + LADISLAV, LADISLAV TRUHAN,  + MÁRIA TÓTHOVÁ 

18.00 ZBP IRENA MEDVEOVÁ 80RŽ 

24.ST 7.00 +JÚLIA, ŠTEFAN  FEKETE 

25.ŠT   

26. 
PIA 

18.00 + FRANTIŠEK FEDOR  

18.00 + MARGITA, PETER BETEŽŇAK  

27.SO 8.00 + HELENA, LADISLAV GAMRÁT 

28. 
NE 

8.30 + PETER VASIĽ 

10.30 ZA FARNOSŤ 

29.PO 7.00 + JOZEFÍNA, ONDREJ, FRANTIŠEK MEDVE 

30. 
UT 

7.00 + ANNA, JÁN ŠOLTÉS 

18.00 + EDUÁRD 

31.ST 7.00 + JÁN, ANNA,ŠTEFAN BUGOŠ 

28.8. výročná poklona vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda  
KE – Krásna, od 11.30 – 18.00 hod. 

Adoráciu zabezpečí Ružencové spoločenstvo 

 

 


