PRAVIDLÁ KONFIRMAČNEJ PRÍPRAVY

1. Konfirmačná príprava trvá dva roky – odsek (2) § 5 ústavy
2. Na konfirmačnú prípravu možno prihlásiť dieťa, ktoré ma absolvovaných aspoň päť ročníkov
základnej školy. Podľa odseku (2) § 5 ústavy sa má konfirmačná prí prava skladať vo veku 13 –
14 rokov, teda keď je dieťa v siedmom, resp. ôsmom ročníku základnej školy.
3. Na konfirmačnú prípravu môže byť prihlásené iba dieťa, ktoré je členom zboru. V prípade, že
konfirmačnú prípravu chce absolvovať dieťa, ktoré je členom iného zboru, je potrebné zo strany
rodičov získať ešte pred začiatkom konfirmačnej prípravy písomný súhlas od duchovného
z dotknutého zboru.
4. V období školského roka sú konfirmandi prvého a druhého ročníka povinní navštíviť služby
Božie aspoň 20 – krát. Účasť konfirmandov službách Božích bude evidovať poverený člen ,resp.
členovia presbytéria.
5. Konfirmandi oboch ročníkov sú povinní naučiť sa latku, ktorá sa preberá na hodine konfirmačnej
prípravy.
6. Na konci každého ročníka budú kon firmandi preskúšaní s učiva daného ročníka pred Komisiou
pre prácu s deťmi a mládežou a pred Revíznou komisiou. K skúške môžu byť pripustení len tí
konfirmandi, ktorí splnili požadovaný počet návštev služieb Božích a odpovedali na hodinách
konfirmačnej prípravy z každej otázky, ktorá sa v danom roku na hodinách konfirmačnej prípravy
preberala. Tí konfirmandi, ktorí tieto podmienky nesplnia, budú opakovať ročník.
7. Skúška konfirmandov pred uvedenými komisiami presbytéria bude prebiehať nasledovne :
Duchovný bude zaradom klásť otázky z katechizmu, konfirmandi, ktorí budú vedieť odpoveď sa
budú hlásiť a prítomní presbyteri budú konfirmandov vyvolávať. V prípade veľkej trémy, môže
konfirmand požiadať o písomné preskúšanie.
8. Počas konfirmačnej slávno sti tak už konfirmandi nebudú skúšaní. Kvôli tomu nebudú konfirmandi
prežívať stres a budú sa môcť lepšie koncentrovať na ústrednú časť konfirmačnej slávnosti,
ktorou je
sľub konfirmandov. Súčasťou konfirmačnej slávnosti
môže byť aj program
konfirmandov pozostávajúci s básni, poďakovania, modlitieb a piesní.
9. Rodičia detí pred začiatkom konfirmačnej prípravy podpíšu nasledujúci záväzok
I. Zabezpečíme, aby naše dieťa mohlo v každom školskom roku konfirmačnej prípravy navštíviť
služby Božie ninimálne 20 – krát .

II. Dohliadneme, aby naše dieťa na hodiny konfirmačnej prípravy chodilo pripravené.
III. Dohliadneme, aby sa naše dieťa pripravilo na skúšku, ktorá bude na konci každého ročníka.

Tieto pravidlá komfirmačnej príprav y boli schválené presby tériom Reformovaného zboru
Michalovce, Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku .

