
PRIHLÁŠKA NA KONFIRMAČNÚ PRÍPRAVU 

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku chce vychovať zo svojich pokrstených členov zodpovedných, vo viere dospelých 
nasledovníkov Ježiša Krista. Keďže viera nie je iba záležitosť rozumu, ale aj osobného vzťahu s Pánom Bohom, ktorá 
sa prejavuje v bohoslužobnom i praktickom živote kresťana, chce Evanjelická cirkev a.v. dospelosť viery pri 
konfirmovaných dosiahnuť nasledovným spôsobom: 

a) Sprostredkovanie poznania viery 

 konfirmand ho získava pravidelnou dvojročnou prípravou (cca 80 hodín) 

 má povinnosť zvládnuť učivo konfirmačnej látky predpísanej cirkvou, súčasťou ktorej je práca s Bibliou, 
s Evanjelickým spevníkom (asi 30 piesní), vybrané žalmy + niektoré výpovede z Písma spamäti, modlitby  

b) Spostriedkovanie skúsenosti (vzťahu) viery 
Vzťah k Bohu a cirkvi konfirmand získava praktickým bohoslužobným životom. Preto je povinný sa zúčastňovať: 

 služieb Božích, vyučovania náboženstva 

 biblických hodín mládeže, alebo dorastu 

 konfirmačných sústredení a biblických výletov  

c) Náboženské zázemie v rodine. 
Výchova konfirmanda musí prebiehať v spolupráci s rodičmi. Preto sa od rodičov očakáva 

 spolupráca s farárom formou rodičovských stretnutí 

 umožňovanie účasti dieťaťa na konfirmačných aktivitách  

 dohľad na konfirmačnú prípravu dieťaťa 
 

Prehlasujeme, že budeme aktívne počas konfirmačnej prípravy nášho dieťaťa napĺňať náš sľub, ktorým sme sa 
spolu s krstnými rodičmi zaviazali pri krste, súhlasíme s podmienkami prípravy a prihlasujeme svoje dieťa na 
konfirmačnú prípravu. 

 
Tu odstrihnúť a vrátiť na vyučovaní náboženstva, resp. na farský úrad: Svätoplukova 11, Prešov, tel.: 051/77 259 25. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIHLÁŠKA ŠKOLSKÝ ROK           2021/2022 

MENO A PRIEZVISKO DIEŤAŤA:   

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

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

RODIČIA: 

Meno a priezvisko otca:  ................................................................  Vierovyznanie:  ......................................... 

Dátum narodenia: ...............................................  Povolanie: ........................................................................... 

Meno a rodné priezvisko matky:  ..................................................  Vierovyznanie:  ......................................... 

Dátum narodenia: ...............................................  Povolanie: ........................................................................... 

Trvalé bydlisko:  .................................................................................................................................................. 

Kontaktné tel. čísla: ............................................................................................................................................ 

E-mailová adresa:  .............................................................................................................................................. 

PODPIS RODIČOV:  .........................................................   ................................................................... 

Súhlasím, aby osobné údaje boli použité k internému spracovaniu na FÚ CZ ECAV v Prešove. 


