
Podmienky ku konfirmačnej príprave 
v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Dolný Kubín  

 

 

 

1. Na konfirmačnú prípravu môžete prihlásiť dieťa, ktoré k 1.9. kalendárneho roka dosiahlo vek 

12 rokov a je pokrstené. Aspoň jeden z rodičov musí byť člen Cirkevného zboru ECAV na 

Slovensku Dolný Kubín. 

 

2. Na farský úrad je potrebné predložiť vyplnenú a podpísanú prihlášku, ktorej náležitosti 
a podmienky prihlásenia skontroluje preberajúca osoba. Ak dieťa nie je krstené v našom cirkevnom 

zbore, je potrebné priniesť doklad o Krste svätom. Pri prijímaní vyplnenej prihlášky kontrolujeme 

úhradu cirkevného príspevku nášmu cirkevnému zboru. 
 

3. Ku konfirmačnému vyučovaniu sú potrebné tieto učebné pomôcky: 
- písacie potreby, 

- poznámkový zošit, 
- Evanjelický spevník, 

- konfirmačná príručka Verím a sľubujem, 

- Biblické histórie - Svetlo, 

Všetky uvedené publikácie je možné zakúpiť v kníhkupectve Tranoscius v Dolnom Kubíne. 

 

Vnútromisijný výbor Liptovsko-Oravského seniorátu prijal nasledovnú smernicu: 
 

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

 

1. Sprostredkovanie poznania viery 

Konfirmand ho získava pravidelnou dvojročnou prípravou (cca 80 hodín). Konfirmand má 
povinnosť zvládnuť učivo konfirmačnej látky predpísanej cirkvou, súčasťou je práca s Bibliou a 
Evanjelickým spevníkom, niektoré výpovede z Písma spamäti, modlitby... 

 

2. Sprostredkovanie skúsenosti viery 

Vzťah k Bohu a cirkvi konfirmand získava praktickým bohoslužobným životom. Preto je povinný 
zúčastňovať sa: 
- pravidelne služieb Božích, 
- vyučovania náboženskej výchovy v škole,  
- biblických hodín dorastu, 

- konfirmačných sústredení. 
 

3. Náboženské zázemie v rodine 

Výchova konfirmanda musí prebiehať v spolupráci s rodičmi. Preto sa od rodičov očakáva: 
- spolupráca s farárom/-kou formou rodičovských stretnutí, 
- umožnenie účasti dieťaťa na konfirmačných aktivitách, 
- dohľad na konfirmačnú prípravu dieťaťa, 
- pravidelne sa s konfirmandom zúčastňovať na službách Božích. 


