
PRIHLÁŠKA NA KONFIRMAČNÚ PRÍPRAVU V EVANJELICKEJ CIRKVI A. V. 
NA SLOVENSKU (ECAV) 

ECAV chce vychovať zo svojich pokrstených členov zodpovedných, vo viere dospelých nasledovníkov Ježiša 
Krista. Keďže viera nie je iba záležitosťou rozumu, ale aj osobného vzťahu s Pánom Bohom, ktorý sa prejavuje 
v bohoslužobnom i praktickom živote kresťana, chce ECAV dospelosť viery pri konfirmandoch dosiahnuť nasle-
dovným spôsobom:
a) Sprostredkovaním poznania viery
 -  konfirmand ho získava pravidelnou prípravou (spolu 80 – 100 vyuč. hodín) rozdelených do 2 rokov
 -  konfirmand má povinnosť zvládnuť učivo konfirmačnej látky predpísanej cirkvou,
   súčasťou ktorej je práca s Bibliou, a Ev. spevníkom (ES) /naučenie sa spamäti 30 piesní – 1. verš /,
   vybraných žalmov, niektorých výpovedí z Písma svätého, modlitieb. 
b)    Sprostredkovaním skúsenosti ( vzťahu ) viery
 Vzťah k Bohu a cirkvi konfirmand získava praktickým bohoslužobným životom.
   Preto sa od konfirmanda požaduje pravidelná účasť na:
 -  nedeľných dopoludňajších službách Božích – nezabudnúť  na Ev. spevník (ES)
 -  vyučovaní evanjelického a. v. náboženstva
 -  biblických hodinách dorastu (alebo mládeže)
 -  konfirmačných sústredeniach a biblických táboroch 
   Neúčasť je potrebné ospravedlniť rodičmi konfirmanda.
c)     Náboženským zázemím v rodine
 Výchova konfirmanda musí prebiehať v spolupráci s rodičmi. 
 Preto sa od rodičov očakáva:  -  spolupráca s farárom formou rodičovských stretnutí
    -  umožnenie účasti dieťaťa na konfirmačných aktivitách
    -  dohľad na konfirmačnú prípravu dieťaťa
Prehlasujem, 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.

Meno a priezvisko konfirmanda (u dospelej aj rodné priezvisko):

………………………………………………………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia:  ……………………………………………………………………………
Dátum a miesto krstu:   …………………………………………………………………………………
Bydlisko (ulica, číslo, poschodie; PSČ):  ……………………………………………………………………………
Telefón: ……………………………………………………………………………… 
Ukončené vzdelanie:   …………………………………
Navštevuje školu (je zamestnaný/á): ………………………………………………

Meno a priezvisko otca:  ……………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia: …………………………………………………………
Vierovyznanie: ……………………………………………………… .  . 
Je členom ev. cirk. zboru v:  …………………………………………………………
Rok a miesto konfirmácie:   …………………………………………………………
Telefón:     ………………………………………………………………
Ukončené vzdelanie: …………………………………………………
Zamestnanie:   …………………………………………………………

Meno a priezvisko matky (aj rodné): ……………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia: …………………………………………………………
Vierovyznanie: ……………………………………………………… .  . 
Je členkou ev. cirk. zboru v:  ………………………………………………………… 
Rok a miesto konfirmácie:  …………………………………………………………
Telefón:    ………………………………………………………………
Ukončené vzdelanie: …………………………………………………
Zamestnanie:  …………………………………………………………



Meno a priezvisko krstného otca: …………………………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia: …………………………………………………………
Vierovyznanie:    ………………………………………………………
Je členom ev. cirk. zboru v:  …………………………………………………………   
Rok a miesto konfirmácie:  …………………………………………………………
Telefón:     ………………………………………………………………
Ukončené vzdelanie: …………………………………………………
Zamestnanie:  …………………………………………………………

Meno a priezvisko krstnej  matky (aj rodné): ……………………………………………………………
Dátum a miesto narodenia: …………………………………………………………
Vierovyznanie:     ………………………………………………………
Je členkou ev. cirk. zboru v:  ………………………………………………………… 
Rok a miesto konfirmácie:  …………………………………………………………
Telefón:      ………………………………………………………………
Ukončené vzdelanie: …………………………………………………
Zamestnanie:  …………………………………………………………

Zásady pri konfirmácii: Pokiaľ je prihlasujúci/a sa na konfirmačnú prípravu členom/kou iného ev. a. v. cirkev-
ného zboru ako toho, v ktorom sa hlási na konfirmačnú prípravu, musí k prihláške na konfirmačnú prípravu 
doložiť písomný súhlas duchovného/ej cirkevného zboru, ktorého je členom/kou.

         ……………………………………………………………            …………………………………
        podpis rodičov (resp. dospelého žiadateľa)        podpis farára


