Milí přátelé,
rád bych v našem farním společenství nabídl možnost přijetí svátosti biřmování. Chtěl
bych pozvat k její přípravě ty, kteří touží po prohlubování dospělé podoby své
křesťanské víry, naděje a lásky a chtějí přijmout dar Ducha svatého, který obohacuje
zvláštní silou. Toto pozvání nepatří jen mladým ale i starším, kteří neměli možnost dříve
se rozhodnout k přijetí této svátosti.
Pokud pozvání přijmete, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji přímo na faře nebo po
kterékoliv mši sv. knězi.
Zamyslete se 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 Vaší cestě
s Kristem. Pokud takového nemáte, nevadí. Pán sám ukáže, kdo by to mohl být.
Po přihlášení se dozvíte termín prvního setkání, kde se představíme a domluvíme na
podobě přípravy podle situace, která se nám bude nabízet.
Nebojte se přijmout pozvání a stát se součástí hledajícího a slavícího společenství, ve
kterém se můžeme ptát, nacházet odpovědi, slavit a společně růst ve víře.
Za všechny, kteří přípravu chystají, vás srdečně zve a na spolupráci se těší o. Alois
Nový Jičín – duben 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA NA BIŘMOVÁNÍ
Přihlašuji se k přípravě na přijetí svátosti biřmování v roce 2021/22:
jméno a příjmení:_______________________________rozená:_____________stav________
bydliště:_________________________________telefon:____________ e-mail:___________
datum a místo narození:________________________________________________________
datum a místo sv. křtu:________________________________________________________
rok a místo l. sv. přijímání:___________________________________________________
kdo je církevně sezdán- datum a místo sňatku_____________________________________
pokud jsem navštěvoval náboženství - od_____do_____třídy
přípravy se mohu zúčastnit: během všedního týdne /nejlépe zakroužkujte den/ po út st čt pá
přibližně od_____hodiny nebo v sobotu od ______hodiny.
____________________________
datum a podpis žadatele
Přihlášku může podat ten, kdo letos dovrší 15 let a bude mít po ZŠ. Přihlášku
odevzdejte nejpozději do neděle 30. května 2021 osobně o. Aloisovi nebo o. Jakubovi.
Přijetí sv. křtu případně církevního sňatku těch, kteří jsou pokřtění nebo sezdáni mimo
N. Jičín, Šenov, Kunín je nutno doložit potvrzením o přijetí sv. křtu a potvrzením
církevního sňatku. Potvrzení nemusíte přinést okamžitě na začátek přípravy.

