Stretnutie.
V prvom rade sa chcem poďakovať, že ste prijali pozvanie na stretnutie. Vďaka patrí tiež
rodičom, že im nie je ľahostajný sviatostný život ich dieťaťa. Ja sa teším na prípravu, ktorá ma

byť nie len vedomostná, ale hlavne aby sa birmovanci naučili milovať Krista, cez modlitbu,
sviatosti, spoločenstvo.
Možno sa vám to nebude páčiť, ale láska k matke a otcovi (i k deťom) je morálna a povinná
láska. Zatiaľ čo pre Krista je zvolená a slobodná láska. A ak je pravdivá a úprimná, presahuje
tú, voči príbuzným. Alebo ešte lepšie, dáva láska ku Kristovi dáva novú príchuť a nový
spôsob realizácie láske k blížnemu. Ona sa realizuje rôznymi spôsobmi: vziať na seba
každodenný kríž, položiť život pre Krista, prijíma Krista, slúži blížnemu vidiac v ňom
Krista...
V posledné dni pribudli v našom kraji ochorenia na Covid-19, preto nastali ďalšie zmeny v pláne
na skúšky. Čas upresním včas.
1. Skúška bude prebiehať nasledovne:
• Prežehnanie
• Základné modlitby
• Niekoľko otázok z vedomostnej prípravy
• Predbežné meno birmovného rodiča
• Predbežné birmovné meno.
Po absolvovaní skúšky si spoločne prejdeme údaje z prihlášky, ktorú podpíše birmovanec aj
rodič. Birmovanec zároveň urobí vyhlásenie, že chce prijať sviatosť birmovania z vlastného
rozhodnutia. Ja to prevezmem a zaradím do skupiny ku animátorovi.
2. Duchovná obnova
Prvé spoločné stretnutie bude začiatkom septembra. Na lepšie zoznámenie a spoznanie
začnete duchovnou obnovou na Ústi/nad priehradou v pastoračnom centre 18. 9.-20.9. cez
víkend. Nič si na tento termín neplánuj, účasť je povinná.
Program bežne začína v piatok večer o 18.00 a končí v nedeľu obedom. Je určite veľmi
dôležité, aby účastník bol na celom programe. Je to duchovná obnova, kde je vyučovanie
prepojené s rôznymi dynamikami a aktivitami. A nájde sa aj chvíľa na voľný čas. :) Cena za
celý víkend je 30 eur/1 účastník. (Navrhnem Hospodárske rade prispieť na DO).
3. Účasť na nedeľnej sv. omši, prikázaných sviatkoch a sv. omši pre birmovancov.
Od septembra máte svoje miesto v kostole, prvé tri lavice.
4. Mesačná svätá spoveď. Podľa vašich možnosti a povinností v škole, som vám určil
pondelok ako prednostný termín.
5. Facebook. Založil som skupinu birmovanci Čimhová, pripojte sa do skupiny, tu budem
dávať info, otázky, úlohy.

