
BIRMOVANIE 
 druhá sviatosť kresťanskej iniciácie 

 sviatosť kresťanskej dospelosti 

 lat.confirmatio: posilnenie 

  

JE TO SVIATOSŤ, V KTOREJ DOSTÁVAME DUCHA SVÄTÉHO A JEHO DARY NA POSILNENIE KRSTNEJ VIERY, 

NA DOKONALEJŠIE SPOJENIE S CIRKVOU A NA VYDÁVANIE SVEDECTVA O KRISTOVI. 

V prvých storočiach sa udeľovala spoločne s krstom, neskôr hromadne... 

PRODOBRAZY: 

SZ – proroci predpovedali vyliatie Ducha Božieho na celé ľudstvo. 

NZ – Ježiš prisľúbil apoštolom a všetkým veriacim, že na nich zošle D. Sv. Na Turíce sa splnili jeho 

slová. Potom apoštoli udeľovali Ducha Sv. skrze vkladanie rúk. /Sk19,6/ 

SVIATOSTNÝ ZNAK: 

MATÉRIA: krizma /krizma – olivový olej s balzamom, posvätený na zelený štvrtok/ 

FORMA: modlitba za Ducha Sv.  – vkladanie rúk 

 

ÚČINKY: 

- sprostredkovanie Ducha Sv. 

- vnútorné posvätenie 

- rozmnoženie posväcujúcej milosti 

- vliate čnosti a dary Ducha sv.  

- nárok na pomáhajúce milosti 

- zavŕšenie sviatosti krstu /zdokonaľuje krst/ 

 Birmovanie vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, preto sa nemôže opakovať. 

 Birmovanie nevyhnutne predpokladá krst. Birmovanie nepokrsteného je neplatné.  

 Birmovanie odlišuje bojovníkov Kristových od jednoduchých členov 

 

NUTNOSŤ: 

- Pre Cirkev ako celok je veľmi potrebné – dáva jej nadprirodzenú silu k prekonávaniu vnútorných 

a vonkajších ťažkostí. 

- Pre jednotlivca je natoľko nevyhnutná k spáse, nakoľko prispieva k zavŕšeniu spásy. Pokrstený môže aj 

bez birmovania dosiahnuť spásu. Znovuzrodeným nič neprekáža pred vstupom do neba. Keď pokrstení 

odídu z tohto sveta pred vkladaním rúk biskupa, dosiahnu spásu. 

 

VYSLUHOVATEĽ – riadny: biskup 

- mimoriadny: kňaz, ktorého poverí biskup 

PRIJÍMATEĽ – každý pokrstený, ktorý ešte nie je pobirmovaný 

- k hodnému prijatiu je potrebný stav milosti a príprava 

- vhodný vek určuje biskup, u nás je to 14. rok života 

CIEĽ: urobiť pokrsteného bojovníkom Kristovým /preto sa odporúča udeliť ju po dosiahnutí užívania 

rozumu. Výnimky sú v nebezpečenstve smrti./ 

- birmovancom sú zverené úlohy: apoštolovať, byť obrancom viery a mravných hodnôt, vydávať svedectvo 

o Kristovi vo svete... 

 

LITURGIA SLÁVNOSTI: 

- udeľuje sa spravidla pri omši, aby sa plnšie zvýraznila spätosť tejto sviatosti 

s veľkonočným tajomstvom. Ducha sv. udeľuje sám Kristus prostredníctvom biskupa  

OBRAD: modlitba k Duchu Svätému, vloženie rúk , znak kríža na čele, pomazanie krizmou, dotyk na líce 

/pasovanie za rytiera/. 

PRIEBEH OBRADU: 

1. privítanie otca biskupa /úvodné obrady/ 

2. liturgia slova 

3. predstavenie birmovancov po Evanjeliu 

4. homília biskupa 



5. vyznanie viery a obnova krstných sľubov 

6. modlitba o dar Ducha Svätého nad birmovancami s vkladaním rúk 

7. samotný obrad – krizmácia /biskup položí ruku na hlavu birmovanca a krizmou pomaže čelo, 

hovorí: M. prijmi znak daru Ducha Sv. Birm: Amen. Bisk: Pokoj s tebou. Birm: I s duchom 

tvojím. 

8. modlitby veriacich, obetovanie... 

9. slávnostné požehnanie 

 

BIRMOVNÝ RODIČ – má byť krstný rodič, alebo iný kresťan katolík, ktorý má aspoň 16 rokov, bol 

pobirmovaný a žije ako kresťan. 

Pomáha birmovancovi k zrelej viere, modlitbami... Pri krizmácii drží pravú ruku na pleci birmovanca, tak 

naznačuje že sa za neho zaručí. 

 

BIRMOVNÉ MENO: Súčasťou birmovania je aj voľba nebeského patróna, ktorého birmovanec prijme pri 

birmovaní. Nebeský patrón bude jeho spojencom a pomocníkom nielen v príprave, ale aj v celom budúcom 

živote. Birmovanec sa má oboznámiť s jeho životopisom. 

 

Organista – k tejto slávnosti pripraví piesne k Duchu Svätému /JKS 216, 217, 219..., 505.../ a snaží sa do 

tejto sv. omše aktívne zapojiť birmovancov a mladých – s piesňami o vzývanie Ducha Svätého. /Slnko 

Kristovej lásky, Príď už, príď Duchu Stvoriteľu, Duchu Svätý, volám príď.../ Na uvítanie otca biskupa sa 

spieva pieseň: Veľký kňaz k nám dnes prichádza... /JKS 518/  

 


