
Sviatosť birmovania 

● je prijatie darov Ducha Svätého,

● je sviatosťou kresťanskej dospelosti.



Birmovanie - pečať 

➔ confirmatio - potvrdzuje krst a posilňuje krstnú milosť 

➔ krizmácia - pomazaním krizmou, olejom posväteným biskupom 

➔ Kristus –  Ježiš Kristus - je Pomazaný Duchom Svätým



Čo hovoria dejiny?

Jednota obradov 

krstu a birmovania 

je v takom istom vzťahu 

ako Pascha 

(Veľká noc) 

a Turíce 

(Zoslanie Ducha Svätého)



Čo hovoria dejiny?
Na Západe

Birmovanie 
je druhé pomazanie 

“olejom vďakyvzdania” 
hneď po krste (na temeno hlavy) 

spojené s vkladaním rúk 
a vzývaním Ducha Svätého.



Čo hovoria dejiny?
Na Východe

Obrad vovádza 

Ducha Svätého, 

ktorý oživuje 

a posväcuje dušu. 



Čo hovoria dejiny?
Na Východe

Maže sa 

čelo, uši, nos a hruď 

- čo symbolizuje na 

dar otvorenia pre Božie dary 

a silu v boji s protivníkom. 



Čo hovorí Boh?
Dám vám nové srdce a nového ducha 

vložím do vás; odstránim 
z vášho tela kamenné srdce a dám 
vám srdce z mäsa. Svojho ducha 

vložím do vášho vnútra a 
spôsobím, že budete kráčať podľa 
mojich nariadení, zachovávať moje 
výroky a plniť ich. Budete bývať 
v krajine, ktorú som dal vašim 
otcom, a budete mojím ľudom a ja 

budem vaším Bohom. 
Ez 36, 26-28



Čo hovorí Boh?

Dobrá je vôňa tvojich olejkov; 
jak olej rozliaty je tvoje meno. 
Zato ťa dievčence majú tak rady.

PP 1, 3 



Čo hovorí Boh?

I keby som mal ísť 
tmavou dolinou, 

nebudem sa báť zlého, 
lebo ty si so mnou. 

Tvoj prút a tvoja palica, 
tie sú mi útechou. 

Ž 23, 4



Čo hovorí Boh?

Prestieraš mi stôl 
pred očami mojich protivníkov. 

Leješ mi olej na hlavu 
a kalich mi napĺňaš až po okraj. 

Ž 23, 5



Zmysel života

Človek je dar. 
Žiaden človek sa nemohol 
rozhodnúť, že chce žiť. 

Rozhodli iní.

- telo - soma   - ruky 
- duša - psyché - rozum
- Duch - pneuma - srdce

„Konaj tak, akoby všetko 
záležalo len od teba, 
ale modli sa tak, 

že v všetko záleží na Bohu“                                                                             
sv. Ignác z Loyoly


