Christa Holl

Přihláška a dopis k biřmování
...přijmi pečeť daru Ducha svatého.
z liturgie biřmování

datum a podpis žadatele
Bydliště kmotry nebo kmotra

Jméno a příjmení kmotra nebo kmotry

Zvolené biřmovací jméno

Datum a místo církevního sňatku (v případě, že místem sňatku není naše farnost, je nutné potvrzení)

Kontakty, kde se můžete zeptat na další informace:

Jste-li vdané nebo ženatí, doplňte, prosíme,

Za všechny, kteří přípravu chystají, vás srdečně zve a na spolupráci se těší

Rok a místo prvního svatého přijímání

Nebojte se přijmout pozvání stát se součástí hledajícího a slavícího společenství, ve kterém se můžeme ptát, nacházet odpovědi, slavit a společně růst ve víře.

Datum křtu a místo křtu (v případě, že místem křtu není naše farnost, je nutné potvrzení)

Po přihlášení se dozvíte termín prvního setkání, kde se představíme a domluvíme na konkrétních termínech a podobě přípravy.

E-mail

jméno kmotra nebo kmotry
je vítané, když je to i váš křestní kmotr nebo kmotra,
ale můžete zvolit i někoho jiného z příbuzných nebo blízkých, kteří už byli biřmováni, žijí podle křesťanských zásad
a chtějí vás doprovázet

Telefon



Bydliště

biřmovací jméno
vyberte si a do přihlášky zapište jméno světce, jehož příklad života vás inspiruje a chcete jej za biřmovacího patrona – životopisy svatých můžete najít např. na internetu

Datum a místo narození



Jméno a příjmení (příp. rodné)

Zamyslete se nad dvěma údaji:

PŘIHLÁŠKA KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

Pokud pozvání přijmete, vyplňte přihlášku a odevzdejte ji v sakristii nebo na faře.

(pro ty, kteří v roce přijetí svátosti biřmování dovrší 15 let, a starší)

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.

…………………………..........………………Přihlášku odevzdejte v sakristii nebo na faře………………....….…………….......………

Milí přátelé,

