
SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ  
 

Je to svátost křesťanské dospělosti. Zatímco křest je narozením k životu 
podle Ducha a dělá z člověka Boží dítě, biřmování uskutečňuje duchovní 
zralost, dělá z dítěte dospělého.  
Důležité ovšem je, aby na dospělém vztahu k Bohu pracoval i sám člověk. 
Když se člověk ve víře a ve vztahu k Bohu postaví "na vlastní nohy", jeho 
rozhodnutí bývá zpečetěno svátostí biřmování a člověku je do duše vtištěno 
nesmazatelné znamení (pečeť) Kristova svědka a bojovníka. 
 
Je to svátost křesťanské posily. Posiluje osobní život z víry a pomáhá nám 
hájit a šířit víru a křesťanské hodnoty. 
 
Účinky biřmování bývají srovnávány s biblickým výjevem seslání Ducha 
svatého apoštolům o Letnicích: Duch svatý proměnil ustrašený hlouček 
apoštolů v odvážné a účinné hlasatele Ježíšovy zvěsti. 
 
 
DŮLEŽITOST SPOLUPRÁCE S DUCHEM SVATÝM:  
Čím víc se člověk otevře, čím lépe se připraví, tím více může být obdarován. 
 
Podstatné roviny pro dobrou přípravu jsou: 
- zdravá duchovní stránka (budování osobního vztahu k Bohu – také skrze  
  modlitbu, mši svatou, svátosti), 
- zdravá lidská stránka (budování obyčejných lidských kvalit), 
- prohlubování znalostí o víře a o životu z víry, 
- aktivita (převzít alespoň kousek zodpovědnosti za život farnosti a církve).  
 
 
UDĚLOVATEL:  
- biskup, 
- biskupem pověřený kněz, 
- v nebezpečí smrti a při křtu dospělého každý kněz. 
 
 
PŘÍJEMCE:  
- pokřtěný, 
- nebiřmovaný, 
- alespoň 15 let věku (výjimečně i méně, ale raději více), 
- ve stavu milosti posvěcující. 
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ZPŮSOB UDĚLENÍ SVÁTOSTI:  
- vkládání biskupových (knězových) rukou na hlavu biřmovance, 
- pomazání křižmem na čele, 
- slova: Přijmi pečeť' daru Ducha svatého. 
 
Křižmo je směs olivového oleje a balzámu, posvěcená biskupem. Kdysi se 
zápasníci natírali olejem, aby snadněji při boji vyklouzli soupeři. Pomazání 
olejem při sv. biřmování naznačuje, že my máme být odolnější v boji s tlaky 
světa, těla a ďábla. 
 
 
PŘI SV. BIŘMOVÁNÍ DOSTÁVÁME 7 DAR Ů DUCHA SVATÉHO:  
Sedmička byla v biblické mluvě vždy číslem plnosti. Duch svatý nám v této 
svátosti uděluje velké množství posily, svých darů. My vyjmenováváme jen ty 
nejdůležitější:  
 
Dar 

� moudrosti (myslet na „zadní kolečka“ – také na věčnost) 
� rozumu (pronikat snadněji i do složitých záležitostí) 
� rady (orientovat se v spletitých situacích) 
� síly (plout proti proudu) 
� umění (nejen v běžném smyslu slova, ale i umět žít podle přijatých 

závazků) 
� dětinné důvěry v Boha (důvěra dítěte k Otci) 
� bázně Boží (nejde ani tak o strach z Božích trestů, jako spíše o strach 

zarmoutit a urazit svého největšího Dobrodince a Přítele hříchem) 
 
 
BIŘMOVACÍ JMÉNO:  
Biřmovanec si volí jméno některého svatého, který mu může na další etapu 
života být vzorem a zvláštním přímluvcem. 
 
 
BIŘMOVACÍ KMOTR :  
Biřmovanec si volí kmotra, který bude svému svěřenci pomáhat na jeho 
duchovní cestě. Musí splňovat stejné podmínky jako kmotr křestní. 
Biřmovacím kmotrem může být buď křestní kmotr nebo i jiná vhodná osoba. 
 
 
 


