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Základné informácie ku vyučovaniu konfirmácie v  

CZ ECAV Žilina v šk. r. 2021/2022 

„Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím 

cestu na púšti, rieky v pustatine“ Izaiáš 43,19 

 

Vyučovanie začína v piatok: 24.9.2021 o 15:30 hod. v zborovej sieni pri 

kostole. Vyučovanie prebieha každý týždeň prezenčne v piatok, okrem 

prázdnin a sviatkov do slávnosti konfirmácie v čase 15:30-17:00 hod. 

v zborovej sieni evanjelického kostola v Žiline. Na prezenčných 

stretnutiach dodržiavame všetky aktuálne platné hygienické 

a epidemiologické opatrenia. 

V prípade zhoršenej pandemickej situácie stretnutia prebiehajú online 

cez aplikáciu ZOOM.  

Jesenné sústredenie konfirmandov sa bude konať v sobotu 16. 10. 

2021 od 9:00 – 12:00 hod. v zborovej sieni.  

Jarné víkendové sústredenie  konfirmandov: podľa aktuálnej 

pandemickej situácie. 

Prvá časť záverečného testu pre druhákov v decembri 2021. 

Druhá časť záverečného testu pre druhákov v piatok 13.5.2022 o 15:30 

hod. v kostole. 

Skúška konfirmandov (druhákov): nedeľa 29.5.2022  18:00 hod. 

evanjelický kostol Žilina (povinne sa jej zúčastnia aj katechumeni) 

Slávnosť konfirmácie: nedeľa 5.6.2022  9:00 hod. evanjelický kostol 

Žilina (slávnosti sa povinne zúčastnia aj katechumeni) 
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Nezabudnite: 

 pravidelne privádzať deti na nedeľné služby Božie a vyučovanie 

náboženstva 

 kontrolujte  účasť detí na vyučovaní konfirmácie 

 nahlásiť so zdôvodnením neúčasť dieťaťa na konfirmačnom 

vyučovaní na farský úrad. (telefonicky, emailom, osobne) 

 pri prípadnom online vyučovaní cez ZOOM prosíme, aby ste 

zabezpečili, aby deti mali zapnutú kameru.  

 

Čo je súčasťou vyučovacej látky: 

Čo je konfirmácia?; Žalm  1; Modlitba Pánova (Otčenáš); 10 Božích 

prikázaní; Viera všeobecná kresťanská; Knihy Biblie; Hrad prepevný č. 

263 evanjelický spevník (1.verš); Zákon a evanjelium;  Suma zákona 

a Suma evanjelia; Učenie o cirkvi a zbore; Učenie o sviatostiach (Krst 

svätý a Večera Pánova); Dejiny; Posledné veci, Hriech, Služby Božie; 

Symbolické knihy.  

 

Učebnica pre oba ročníky: Verím a sľubujem. 

 

Materiály a iné informácie, či pomôcky ku vyučovaniu konfirmácie 

nájdete na: Konfirmačná výučba 

 

Dôležité kontakty: 

 041/562 562 7 farský úrad a email: ecavza@ecavza.sk  

 0918/828  332 – Marián Kaňuch, zborový farár - vyučuje prvákov 

 0904/992 624 – Olinka Kaňuchová, zborová farárka – vyučuje 

druhákov 

 0902/354 540 - Marián Lajda - vedúci konfirmačného tímu 

a zodpovedný za prácu s mládežou a dorastom v cirkevnom zbore 

 0918 828 370 -  Lenka Janotková, námestná farárka  

 Web cirkevného zboru: www.ecavza.sk  

https://www.ecavza.sk/konfirmandi/
mailto:ecavza@ecavza.sk
http://www.ecavza.sk/

