
Konfirmačná príprava – informácia pre rodičov 
 

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku chce vychovať zo svojich pokrstených členov zodpovedných, vo viere 
dospelých nasledovníkov Pána Ježiša Krista. Keďže viera nie je iba záležitosťou rozumu, ale aj osobného 
rozhodnutia a vzťahu k Pánu Bohu, prejavuje sa tak v osobnom ako aj praktickom živote kresťana.  

Konfirmácia je slávnostným osobným vyznaním viery v spoločenstve veriacich. Tomu predchádza konfirmačná 
príprava, ktorej neodlúčiteľnými súčasťami sú:  

a) Sprostredkovanie poznania základov viery pri konfirmačnom vyučovaní 
 konfirmand ho získava dvojročnou prípravou (cca 80 hodín) 
 povinnosťou konfirmanda je zvládnuť učivo konfirmačnej látky predpísanej cirkvou, súčasťou ktorej 

je práca s Bibliou 
b) Sprostredkovanie skúsenosti (vzťahu) viery 

Vzťah k Pánu Bohu a cirkvi konfirmand získava účasťou na praktickom živote v spoločenstve veriacich. Preto 
sa má zúčastňovať: 

 služieb Božích, vyučovania náboženstva a iných príležitostí v cirkevnom zbore 
 stretnutí dorastovej mládeže, výletov, pobytov a sústredení pripravovaných pre dorastovú mládež 

v zbore i v senioráte 
c) Náboženské zázemie v rodine 

Rast vo viere konfirmanda musí prebiehať v spolupráci s rodičmi. Preto sa od rodičov očakáva: 
 spolupráca s farárom formou konzultačných stretnutí  
 umožňovanie a podpora účastí dieťaťa na aktivitách pre dorast a pod. 
 dohliadať na konfirmačnú prípravu dieťaťa. 

 

Prehlasujem/-e, že budem/-e aktívne počas konfirmačnej prípravy svojho/nášho dieťaťa napĺňať svoj/náš sľub, 
ktorým som/sme sa spolu s krstnými rodičmi zaviazali pri krste.  

 
Podpísanú prihlášku s kópiou krstného listu /ak dieťa nebolo krstené v CZ ECAV Košice-Terasa/ odovzdať  

na Evanjelický a. v. farský úrad, Toryská 1/G, Košice, tel.: 0911-828351 
 

----------------------------------------------Tu odstrihnúť------------------------------------------ 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Košice - Terasa 

Toryská 1/G, 040 11 Košice, e-mail: kosice-terasa@ecav.sk, tel.: 0911-158322 (úrad); 0911-828351 (Ján Matis, zborový farár) 
 

Prihláška na prípravu ku konfirmácii 
v r. 2021 - 2023 

Konfirmand/-ka                 
priezvisko:           meno:       

dátum narodenia:             miesto narodenia:     

dátum krstu:         miesto krstu:        

Trvalé bydlisko                 

obec:             PSČ:         

ulica:             číslo:         

Kontakt                     

telefón:         e-mail:         

                        

Údaje o rodičoch konfirmanda/-ky             

meno a priezvisko otca:                 

vierovyznanie:           titul:     telefón:     

meno a priezvisko /aj rodné/ mamy:               

vierovyznanie: 
  

      titul:     telefón:     

e-mailový kontakt na jedného z rodičov:               

 

Svojím podpisom potvrdzujem/-e správnosť uvedených údajov, súhlasím/-e s podmienkami prípravy a týmto prihlasujem/-e svoje/naše 

dieťa na dvojročnú prípravu ku konfirmácii v Cirkevnom zbore ECAV Košice – Terasa 

 

 

Dňa:        ------------------------------------------------------------------------------- 

          podpis/-y rodiča/-ov 


