Evanjelický a. v.. farský úraad Liptovský Ján

Prihláškka na konfirrmačn
nú prípravu
u
Filozo
ofia konfirmaačnej prípravvy
Evanjellická cirkev auggsburského vyzn
nania na Sloven
nsku (ECAV) máá za úlohu vycho
ovať zo svojich pokrstených členov zodpoved
dných, vo viere
dospelýých nasledovníkkov Ježiša Krista. Keďže viera nie
n je iba záležitosťou vedomo
ostí, ale aj osob
bného vzťahu s Pánom Bohom, ktorý sa prejavuje
v bohoslužobnom i praktickom životee kresťana, chce ECAV dospelo
osť viery pri kon
nfirmovaných dosiahnuť
d
nasleedovným spôso
obom:
mosti
Vedom
Konfirm
mand ich získavva pravidelnou dvojročnou
d
príp
pravou (cca 80 hodín). Má povvinnosť zvládnu
uť učivo konfirm
mačnej látky pre
edpísanej cirkvo
ou,
súčasťo
ou ktorej je práca s Bibliou a Evanjelickým speevníkom, vybraané žalmy, niektoré výpovede z Písma spamääti, modlitby, piesne a pod.
Vzťah
Vzťah k Bohu a cirkvi konfirmand
k
získkava praktickým
m životom v cirkkvi. Preto je povvinný zúčastňovať sa služieb B
Božích, vyučovaania náboženstvva,
biblickýých hodín dorasstu, konfirmačn
ných sústredeníí a biblických výýletov.
Spolup
práca s rodinou
Výchovva konfirmanda musí prebiehaať v spolupráci s rodičmi. Preto
o sa od rodičov očakáva spolup
práca s farárom
m formou rodičo
ovských stretnu
utí,
umožnenie účasti dieťťaťa na konfirm
mačných aktivitáách, dohľad na konfirmačnú prrípravu dieťaťa.

Zásad
dy konfirmaččnej prípravyy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vyyučujúci konfirm
mandov a konfirmandi sa riadiia Záväznými úp
pravami č. 4/96
6 pre cirkevno‐zzborovú prax v ECAV.
Ko
onfirmand navšštevuje týždenn
ne 1 vyučovaciu
u hodinu a 1 hod
dinu na doraste
e alebo 2 vyučo
ovacie hodiny.
Ko
onfirmand sa po
ovinne zúčastňuje služieb Božíích.
Akk konfirmand 10
0‐krát v roku beezdôvodne nep
príde na služby Božie, musí opaakovať ročník.
Neeprítomnosť naa vyučovaní musí ospravedlniť,, pokiaľ je možn
né, dopredu.
Akk konfirmand neepríde bez osprravedlnenia na vyučovanie 3‐kkrát, vedie farár pohovor s rod
dičmi.
Akk konfirmand vyynechá 5 vyučo
ovacích hodín, musí
m si každú ďaalšiu vymeškan
nú hodinu nahraadiť.
Akk konfirmand neenavštevuje nááboženskú výchovu v škole, mu
usí si doplniť zaameškanú látku individuálne so
o svojím farárom.
K žiadosti
ž
rodičovv o konfirmačnú výnimku je po
otrebné vyjadreenie farára a jeho odporúčaniee. Bez udeleniaa výnimky nie je
e možné prijať dieťa
d
na
vyyučovanie. Preto
o sa výnimka žiiada do konca septembra.
s
10. Fo
ormu skúšky konfirmandov po prvom ročníku
u a pred konfirm
máciou určuje farár. Základ mu
usí ovládať každ
dý konfirmand. Farár nedáva dopredu
d
ottázky jednotlivýým konfirmando
om, ktoré ich bude skúšať! Naa záverečné skúšanie pred konfirmáciou (nie v kostole) si mô
ôže pozvať farára zo
su
usedného zboru
u.
11. Kaaždý konfirmand sa má pred konfirmáciou do
oma odpýtať.

Staroján
nska 127, 032 03
0 Liptovský Jáán, tel.: +421 44
4 5263328, ww
ww.ecavliptovvskyjan.sk
-------------------- Tu odsstrihnúť--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Priihláškka na konfirrmačn
nú príípravu
u – ná
ávratk
ka
Meno a priezvisko konfirmanda:
k
.....................................................................................................................................................................
Dátum
m narodenia: ......................
.
........................................................ Miestto narodenia: .............................................................................
Dátum
m krstu: ....................................................................................... Miestto krstu ........................................................................................
Meno a priezvisko otca:
o
...................................................................................................................................................................................
Meno a priezvisko matky
m
(aj rodn
né): ...............................................................................................................................................................
Nábožženstvo otca: ............................................................................. Nábožženstvo matkyy: ..........................................................................
Trvalé bydlisko konffirmanda: ...........................................................................................................................................................................
Telefonický kontaktt: ...........................................................................

V ................................................................. dňaa .........................................................

Podpis zákonného záástupcu konfirmanda

Podpiss farára

