
Milí přátelé,  

Vy kdo jste se přihlásili na přípravu k přijetí svátosti biřmování a toužíte po prohlubování dospělé podoby své 

křesťanské víry, naděje a lásky a chcete přijmout dar Ducha svatého, který obohacuje zvláštní silou.  

Prosím vyplňte přihlášku a odevzdejte ji přímo na faře nebo po mši sv. přímo mně.  

Zamyslete se prosím nad dvěma skutečnostmi:  

A - biřmovací jméno již nyní přemýšlejte o tom, jaké jméno světce byste chtěli mít, jehož příklad života vás 

inspiruje a chcete jej za biřmovacího patrona – životopisy svatých můžete najít např. na internetu. Během 

přípravy byste již měli mít biřmovacího patrona vybraného.  

B - jméno kmotra nebo kmotry je vítané, když je to i váš křestní kmotr nebo kmotra, ale někdy je vhodné, 

hlavně, když kmotr nebyl sám biřmovaný, si zvolit i někoho jiného z příbuzných nebo blízkých, kteří už byli 

biřmováni, žijí podle křesťanských zásad  a chtějí vás doprovázet na Vaši cestě s Kristem.  

Termín prvního setkání, kde se představíme a domluvíme na konkrétních termínech a podobě přípravy bude 

teprve upřesněn. Nebojte se být součástí hledajícího a slavícího společenství, ve kterém se můžeme ptát, 

nacházet odpovědi, slavit a společně růst ve víře.  

Přihlášku může podat ten, kdo letos dovrší 15 let a bude mít po ZŠ. Přihlášku odevzdejte nejpozději do 31. 

července  2016. Přijetí sv. křtu případně církevního sňatku těch, kteří jsou pokřtění nebo sezdáni mimo 

Štramberk a Závišice je nutno doložit potvrzením o přijetí sv. křtu a potvrzením církevního sňatku. Potvrzení se 

snažte přinést co nejdříve, nejpozději však do konce září 2016. 

o. Vladimír 

vyplňte prosím hůlkovým písmem a čitelně – podpis samozřejmě psacím písmem 

--------------------------------------------------------ZDE ODSTÍHNĚTE - HORNÍ ČÁST JE VAŠE A DOLNÍ ODEVZDÁTE ---------------- -------------------      

                                                PŘIHLÁŠKA NA BIŘMOVÁNÍ 

Přihlašuji se k přípravě na přijetí svátosti biřmování v roce 2016/17: 

jméno a příjmení:_______________________________rozená:_____________stav_________ 

bydliště:_________________________________telefon:____________ e-mail:____________ 

datum a místo narození:_________________________________________________________ 

datum a místo křtu:_____________________________________________________________ 

rok a místo l. sv. přijímání:_______________________________________________________ 

kdo je církevně sezdán- datum a místo sňatku________________________________________ 

pokud jsem navštěvoval náboženství  -  od_____do_____třídy  

příprava bude probíhat v pátek po adoraci, co 14 dní (případné změny jsou vyhrazeny a byly by 

včas řečený).                                                                                    

datum a podpis žadatele  


