
BODY,  KTORÉ  MÔŽU  ZÍSKAVAŤ  BIRMOVANCI 
 

  
Pravidelné miništrovanie (aspoň 1x okrem nedele) 150 
Pravidelná pomoc pri detskej sv. omši 100 
Pravidelná pomoc v detskom hnutí „eRko“ 100 
Vlastná (perom podpísaná) Biblia – t.j. kompletné Sväté písmo (nie 
obrázková!) 

100 

Diecézne kolo Biblickej olympiády alebo biblickej súťaže Biblia pre 
všetkých (aspoň polovica bodov) 

100 

Účasť na miništrantskom výlete MinFa (chlapci) 100 
Pravidelné spievanie na birmovaneckej sv. omši 75 
Účasť na diecéznom stretnutí mládeže 70 
Úspešný riešiteľ dekanátneho kola Biblickej olympiády, resp. súťaže 
Biblia pre všetkých 

70 

Návšteva seminára na Nedeľu Dobrého pastiera, resp. počas Dňa 
otvorených dverí v seminári 

50 

Účasť na gospelovom festivale 50 
Aktívna účasť (pomoc) pri organizovaní Farského dvojdnia 50 
Účasť na víkendovke birmovancov 50 
Koledovanie s Dobrou novinou 50 
Účasť na veľkonočnej vigílii 35 
Vianočná/veľkonočná brigáda v kostole 30 
Získavanie odpustkov pre duše v očistci (1.-8. XI.) 30 
Účasť na sv. omši na Zelený štvrtok 25 
Pomoc pri farských akciách pre deti (karneval, Mikuláš, Párty 
všetkých svätých...) 

25 

Účasť na obradoch Veľkého piatku 25 
Služba v čajovni v nedeľu doobeda 25 
Účasť na procesii sviatku Božieho Tela 25 
Zapojenie sa do charitatívnych akcií (Návšteva zariadenia Nezábudka, 
Betánia a pod.) 

25 

Účasť na Farskom dvojdní 25 
Odhadzovanie snehu/zametanie lístia okolo kostola 20 
Spievanie žalmu pri sv. omši 20 
Účasť na polnočnej silvestrovskej adorácii 20 
Účasť na farskej katechéze (sobota večer) 20 
Čítanie prosieb alebo lekcie (1. alebo 2. čítanie vo sv. omši) 15 
Účasť na duchovnom koncerte v kostole 15 
Sobotné upratovanie v kostole 15 
Aktívne zapojenie sa do farskej Krížovej cesty na Veľký piatok 15 
Účasť na zábave farskej mládeže (napr. Farský ples mladých) 15 



Účasť na krížovej ceste, októbrovom ruženci, májových litániách... 15 
Prinášanie obetných darov 10 
Film o svätom, resp. biblický film premietaný v pastoračnom centre 10 
  

Je možné prísť aj s vlastnými návrhmi – bodovanie sa dohodne s kňazom. 
 
Počet získaných bodov sa bude násobiť percentom účasti na sv. omšiach 

(nedele a prikázané sviatky), percentom účasti na stretnutiach s animátormi, 
resp. na katechézach s kňazom. Ospravedlnená neúčasť sa ráta ako účasť.  

Ak budú na birmovacov sťažnosti od katechétov za nevhodné správanie na 
hodinách Nv, počet získaných bodov sa im vynásobí hodnotou 0,75. 

 
Napr.: Počet získaných bodov by bol 480. Účasť na sv. omši – 87%, stretká – 

90%. Výsledok: 378,84 boda (uspel).  
Ak birmovanec neposlúchal na hodinách Nv, je výsledok 281,88 boda. 

Znamená to, že neuspel v príprave. 


