
Stretnutie rodičov - Birmovka 2018 
 

- krátke oslovenie rodičov, podmienky k birmovke boli určené na začiatku, prihlášku  

podpísali birmovanci aj rodičia - aby na to mysleli a držali sa podmienok 

 

Birmovka - Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie - 20. mája 2018 o 10,00 (nedeľa) 

 

Nácvik - 17. 5. 2018  (štvrtok) v konkatedrále - 18,00 sv. omša pre birmovancov, po nej 

nácvik 

 

Sviatosť zmierenia 

Birmovanci - 16. 5. 2018 (streda)  v CaM 

14,00 - 14,30 - Dostojevského, Spojená škola Mládeže, Francisciho 

14,30 - 15,00 - Cirkevná škola, Jarná, Tajovského 

15,00 - 15,30 - Komenského, Letná, Gymnázium Kukučínova, ostatní 

 

 

Rodičia   Konkatedrála    CaM 

14. 5. - 15. 5.  (Po - Ut)  15,45 - 16,30        14. 5. - 17. 5.  (Po - Štv.) od 18,00 

17. 5. - 18. 5. (Štv - Pia)  15,00 - 16,30 

V stredu budú mať sviatosť zmierenia birmovanci, preto sa v konkatedrále rodičia spovedať 

nebudú. 

FÚ si vyhradzuje právo zmenu, pretože je to až o mesiac a dovtedy  sa môže zmeniť situácia. 

O zmenách vás budeme informovať. 

 

Birmovný lístok - birmovanec musí mať na birmovke birmovný lístok. Bez lístka otec biskup 

nepobirmuje. 

 

Nebude sa dať individuálne fotografovať a kamerovať - nebolo by to dôstojné, keby tu každý 

pobehoval, otec biskup to nemá rád, ani organizačne to nie je možné. Bude zabezpečené 

spoločné kamerovanie.  Rodičia sa dohodli na sume 20 €. (záznam sviatosti birmovania na 

USB, darček, upratovanie kostola, kvetinová výzdoba, organizačné  zabezpečenie).Peniaze 

budú zbierať katechéti. Prosíme rodičov, aby ich dali katechétom do 10. mája - aby sme mohli 

zaplatiť výdavky a zálohy. 

 

- upratovanie kostola - keďže je ťažko zabezpečiť rodičov na upratovanie, zabezpečíme 

upratovanie kostola vo vlastnej réžii a vy sa môžete venovať deťom a rodine. 

- upozorniť na mobily - aby ich mali vypnuté pri sv. omšiach, nech sa nehrajú, neposielajú si 

SMS, žuvačky - nežuvať počas sv. omše a nelepiť ich na lavice. 

- vhodné oblečenie 

 

 

 

 

 

 


