
             Cirkevný zbor  
 Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  
 na Slovensku Kuková 
 : Kuková 58, 086 44 
tel: 0902 086 443  e-mail: kukova@ecav.sk 

 

Prihláška na konfirmačnú prípravu 

 Milí rodičia, rozhodli ste sa, že svoje dieťa prihlásite na konfirmačnú prípravu. Chceme Vás 
týmto oboznámiť s podmienkami konfirmačnej prípravy: 
 

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku (ďalej ECAV), chce vychovať zo svojich pokrstených členov 
zodpovedných, vo viere dospelých nasledovníkov Pán Ježiša Krista. Keďže viera nie je iba záležitosť 
rozumu, ale aj osobného vzťahu s Pánom Bohom, ktorý sa prejavuje v bohoslužobnom i praktickom 
živote kresťana, chce ECAV dospelosť viery pri konfirmácii dosiahnuť nasledovným spôsobom: 

1. Sprostredkovanie poznania viery 
a. Konfirmand ho získava pravidelnou dvojročnou prípravou (cca 80 hodín) 
b. Má povinnosť zvládnuť učivo konfirmačnej látky prepísanej cirkvou, súčasťou ktorej je 

práca s Bibliou, s Evanjelickým spevníkom, vybrané Žalmy a niektoré výpovede 
z Božieho slova z pamäti, modlitby 

c. Vedomosti, ktoré dosiahne konfirmand sú vždy polročne preskúšané testom alebo 
ústne pred zhromaždením 

2. Sprostredkovanie skúsenosti viery (vzťahu s Bohom) – vzťah sa vytvára praktickým 
kresťanským životom, preto sa konfirmandi povinne zúčastňujú týchto stretnutí 

a. Služby Božie 
b. Vyučovanie náboženstva 
c. Biblické hodiny – dorastu alebo mládeže 
d. Konfirmačných sústredení a výletov 

3. Náboženské zázemie rodiny – výchova ku konfirmácii nie je iba záležitosťou zboru, ale 
rovnako aj rodiny. Od rodičov sa očakáva: 

a. Účasť na rodičovských stretnutiach 
b. Umožnenie účasti dieťaťa na aktivitách CZ 
c. Dohľad na prípravu dieťaťa ku konfirmácii 

Tu odstrihnúť 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Týmto prehlasujeme, že budeme ako rodičia 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 dieťaťa:   __________________________ 

Bydlisko:    __________________________ 

Dátum a miesto narodenia dieťaťa: __________________________ 

Dátum a miesto krstu:   __________________________ 

 

 

Meno otca:  _____________________    Meno matky aj rodné: _____________________ 

Náboženstvo otca: _____________________    náboženstvo matky:   _____________________ 

 

 

Podpis otca:  _____________________    podpis matky:      _____________________ 


