Cirkevný zbor ECAV na Slovensku

Dudince

A. Sládkoviča 317/12, 962 71 Dudince
Tel.č.: 0908844161, 0905153574

Prihláška na konfirmačnú prípravu

ECAV na Slovensku chce vychovať zo svojich pokrstených členov zodpovedných, vo viere dospelých
nasledovníkov Pána Ježiša Krista. Túto úlohu by sme chceli, s Vašou pomocou, dosiahnuť nasledovnými
spôsobmi:
a) chceme im umožniť poznať, čo je viera v Pána Boha;
 Konfirmand má možnosť spoznať to pravidelnou dvojročnou prípravou (cca 80 hodín);
 má zvládnuť učivo konfirmačnej látky predpísanej cirkvou, súčasťou ktorej je práca s Bibliou (vybrané
žalmy, niektoré výpovede z Písma spamäti), Evanjelickým spevníkom.
b) chceme im umožniť prakticky zažiť vieru;
Z toho dôvodu je konfirmand povinný počas konfirmačnej prípravy pravidelne sa zúčastňovať:
 služieb Božích;
 vyučovania náboženstva;
 konfirmačných sústredení a biblických táborov, určených zborových alebo seniorálnych podujatí, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania.
c) spoluprácou s rodičmi konfirmandov;
Výchova dieťaťa musí prebiehať v spolupráci s rodičmi, preto sa od rodičov očakáva:
 spolupráca s farárom formou rodičovských stretnutí;
 umožnenie účasti dieťaťa na konfirmačných aktivitách (pravidelné hodiny, výlety, tábory);
 dohľad na konfirmačnú prípravu dieťaťa.
PREHLASUJEME, ŽE BUDEME POČAS KONFIRMAČNEJ PRÍPRAVY NÁŠHO DIEŤAŤA AKTÍVNE NAPĹŇAŤ
NÁŠ SĽUB, KTORÝM SME SA ZAVIAZALI SPOLU S KRSTNÝMI RODIČMI PRI KRSTE. SÚHLASÍME S
PODMIENKAMI PRÍPRAVY A PRIHLASUJEME SVOJE DIEŤA NA KONFIRMAČNÚ PRÍPRAVU V CIRKEVNOM
ZBORE ECAV NA SLOVENSKU V DUDINCIACH.

------------------------------------------------------- (tu odstrihnúť) -----------------------------------------------------KONFIRMAND:

Meno a priezvisko: ...............................................................................................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................... Miesto narodenia: ....................................................................................................................
Dátum krstu: ............................................... Miesto krstu: ..............................................................................................................................
Bydlisko (adresa, č. domu): .............................................................................................................................................................................
RODIČIA:
Meno a priezvisko matky (aj rodné): ..................................................................................................podpis...........................................
Vierovyznanie: ....................................................................................
Zamestnanie: .......................................................................................
Meno a priezvisko otca: ............................................................................................................................podpis...........................................
Vierovyznanie: ....................................................................................
Zamestnanie: .......................................................................................
Telefón (mobil, pevná linka): ..................................................... E-mail: ....................................................................................................
SÚHLAS
so spracovaním, poskytovaním a sprístupňovaním osobných údajov
podľa § 14 a §16 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Svojimi podpismi na tejto prihláške, dávame súhlas Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Dudince, A. Sládkoviča 317/12, 962 71
Dudince, k spracovaniu osobných údajov pre potreby cirkevného zboru.
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