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SVIATOSŤ BIRMOVANIA – INFORMAČNÝ LIST
Čo je sviatosť birmovania?
Birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti, ktorou nás Duch Svätý robí svedkami Ježiša Krista.
Zdokonaľuje v nás krstnú milosť a dáva nám Ducha Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom
synovstve, pevnejšie včlenil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do jej
poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere slovom, ktoré sprevádzajú skutky.
Sviatosť birmovania tvorí „spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do
kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Zároveň vtláča nezmazateľný znak a
sviatosťou birmovania sa pokrstení, pokračujúc na ceste uvedenia do kresťanského života,
obohacujú darom Ducha Svätého a dokonalejšie sa pripútavajú k Cirkvi, posilňuje ich a užšie
zaväzuje, aby slovom a skutkom boli svedkami Krista, šírili vieru a ju obhajovali.
Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Uvedená sviatosť
jednotlivca dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ho obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého,
takže je ako pravý Kristov svedok povinný šíriť a brániť vieru slovom i skutkom. Preto sa príprave
na sviatosť birmovania venuje náležitá pozornosť.
Príprava na prijatie sviatosti birmovania zahŕňa nasledujúce kroky:
 Sviatostný a duchový život birmovanca (pristupovanie k Sviatosti zmierenia, a Eucharistie)
 Účasť na sv. omši – predovšetkým nedeľnej a v prikázané sviatky
 Účasť na katechetických stretnutiach a v skupinových stretnutiach s animátormi
 Aktívna účasť a zapájanie sa do života farnosti (adorácie, krížová cesta, mládežnícke stretnutia, ...)
Dôležité informácie:
1. Birmovanec je povinný vyplniť prihlášku (osobný list birmovanca – stiahnuť ), ktorú je potrebné
odovzdať na prvom stretnutí 9. októbra 2020
2. V prihláške je potrebné čitateľným písmom (najlepšie paličkovým) napísať:
2.1. Meno a priezvisko birmovanca
2.2. Birmovné meno - birmovné meno si birmovanec vyberá zo zoznamu svätých alebo
blahoslavených. Život a svedectvo viery svätého, alebo blahoslaveného by malo birmovanca
osloviť natoľko, aby sa bližšie oboznámil s jeho životom a aby sa birmovný patrón stal
preňho vzorom kresťanského života. Birmovanec by si nemal vyberať birmovného patróna:
 podľa svojich príbuzných alebo kamarátov
 kvôli tomu, že sa mu páči jeho meno, ale hlavne preto, že si zoberie príklad z jeho
života.
Birmovanec vo voľbe birmovného patróna by mal byť slobodný. V prípade nerozhodnosti
pri výbere birmovného patróna sa môže poradiť s inými, ale nemal by byť nikým nútený ani
obmedzovaný v tom, koho si vyvolí. Odporúča sa, aby birmovanec, skôr ako sa definitívne
rozhodne pre niektorého birmovného patróna, prečítal jeho životopis.
Pozn.: Meno birmovného patróna by malo byť iné ako krstné meno birmovanca.
2.3. Dátum a miesto narodenia

2.4. Kontaktné údaje – je potrebné uviesť adresu birmovanca. Taktiež prosíme, aby ste
uviedli telefónny kontakt (jedného z rodičov), prípadne mailovú adresu (birmovanca), ak by
sme Vás museli v prípade nejakých nejasností kontaktovať.
2.5. Mená rodičov – prosíme, aby ste nezabudli uviesť rodné priezvisko matky tak, ako sa
vyžaduje v prihláške birmovanca.
2.6. Potvrdenie o prijatí sviatosti krstu – potvrdiť na prihláške birmovanca.
V prípade, že birmovanec pochádza z územia farnosti Martin-mesto, alebo bol pokrstený
v tejto farnosti, stačí ak napíšete aspoň rok krstu (ostatné údaje si vieme dohľadať v krstnej
matrike farnosti).
Ak birmovanec bol pokrstený v inej farnosti, je potrebné požiadať o potvrdenie sviatosti
krstu vo farnosti, kde sa konal krst. V prípade, že nie je možné získať potvrdenie o sviatosti
krstu na prihlášku (napr. veľká vzdialenosť), je potrebné si vyžiadať z farnosti, kde sa konal
krst KRSTNÝ LIST a odovzdať spolu s prihláškou.
2.7. Meno a priezvisko birmovného rodiča – každý birmovanec má mať podľa možností
birmovného rodiča, ktorý sa má starať, aby si pobirmovaný verne plnil povinnosti súvisiace
s touto sviatosťou. Úloha birmovného rodiča je zároveň aj záväzkom, preto musí spĺňať
nasledujúce podmienky:
 má byť praktizujúci katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie (môže byť
muž alebo žena)
 zavŕšil šestnásty rok života
 má byť určený samotným birmovancom (alebo jeho rodičmi)
 má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu
 pokiaľ žije v manželstve, musí mať manželstvo uzatvorené v katolíckom obrade
 nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca
 nesmie byť v cirkevnom treste, alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napr.
rozvedený a znovu civilne zosobášený)
 odporúča sa, aby birmovným rodičom bol krstný rodič birmovanca (ale nie je to
podmienka)
Pozn.: kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom.
3. Nakoniec je potrebné vždy sledovať farské oznamy, kde budú postupne oznamované ďalšie
dôležité informácie. Prvé stretnutie birmovancov spolu s rodičmi (aspoň jedného z rodičov) bude
piatok 9. októbra 2020. Začiatok bude o 17:30 svätou omšou vo farskom kostole a potom bude
pokračovať stretnutie, pri ktorom bude všetkým (birmovancom aj rodičom) predstavený spôsob
prípravy na birmovku.
„Je úplne zbytočné pýtať sa, či má život zmysel alebo nie. Má taký zmysel, aký mu dáme.“
Seneca
Prajeme Ti, aby celý čas prípravy na sviatosť birmovania bol pre Teba požehnaným časom, pri
ktorom objavíš krásu a radosť kresťanského života.
Tešíme sa na Teba!

