SVIATOSŤ BIRMOVANIA
(podľa tzv. mimoriadnej formy rímskeho rítu)
Rituale Romanum 1962

Sviatosť birmovania
Sviatosť birmovania, ktorá vtláča znak a ktorou 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. (CIC can 879)
Preto birmovanie prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti: prehlbuje naše zakorenenie v Božom
synovstve...pevnejšie nás zjednocuje s Kristom; zveľaďuje v nás dary Ducha Svätého; zdokonaľuje
naše spojenie s Cirkvou; dáva nám osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi
svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili vieru, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno a nikdy
sa nehanbili za kríž. (KKC 1302)
Riadnym vysluhovateľom birmovania je biskup; túto sviatosť platne udeľuje aj presbyter,
splnomocnený univerzálnym právom alebo osobitným poverením kompetentnej vrchnosti. (CIC can
882)

Tých, ktorí sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti, farár, ba hociktorý kňaz platne vysluhovať
birmovanie [porovnaj CIC can 883 3°].
Aby niekto mimo nebezpečenstva smrti dovolene prijal birmovanie, vyžaduje sa, aby ak je schopný
používať rozum, bol vhodne poučený, riadne disponovaný a vedel obnoviť krstné sľuby. (CIC can
889 §2)

Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri, predovšetkým
farári sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej
pristúpili. (CIC can 890)
Latinský zvyk už od stáročí určuje ako orientačný bod na prijatie birmovania „vek usudzovania“.
Ale v nebezpečenstve smrti sa má deťom udeliť birmovanie, aj keď ešte nedosiahli vek usudzovania.
(KKC 1307)

Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa
pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto
sviatosťou súvisia. (CIC can 892)
Birmovný rodič musí spĺňať rovnaké predpoklady ako aj krstný rodič: Aby niekto bol pripustený na
prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo
vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný
viere a úlohe, ktorú má prijať; (CIC can 874 §1)
Na prijatie birmovania je potrebný stav milosti. Birmovanec má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby
sa očistil vzhľadom na prijatie daru Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho má pripraviť, aby
poslušne a ochotne prijal silu a milosti Ducha Svätého. (KKK 1310)

Pri birmovke sa stretáva katolík so svojim biskupom. Biskup doplňuje a posilňuje to, čo sme dostali v krste.
Dáva Ducha Svätého. Za hlaholu zvonov prichádza do kostola, pri bráne ho očakáva kňazstvo s radosťou
ako arcipastiera mnohých duší. Aj on sám sa teší, že môže vysluhovať túto sviatosť, v ktorej sa dostáva
dorastajúcim pokrstencom povedomie, sila a smelosť vo vyznávaní svätej viery. Preto, vďačne žehná husté
rady veriacich, keď prechádza ku hlavnému oltáru kde sa pomodlí za ovečky svoje. Potom si berie na seba
biely pluviál, dajú mu biskupskú mitru na hlavu. Ako najvyšší cirkevný učiteľ v diecéze, sadne si pred
oltárom do kresla a s biskupskou palicou v ruke pozdravuje svoj ľud.
Obrad birmovania
Na začiatku dáva biskup o sviatosti birmovania svoje otcovské poučenie. Na konci si umýva ruky, vstane a
odloží mitru a vzýva Ducha Svätého. Birmovanci kľačia pred ním.
Potom si birmovanci obnovia krstné sľuby.
Milí birmovanci,
pri vašom krste sa vaši krstní rodičia na vašom mieste a vo vašom mene zriekli diabla
a sľúbili vernosť Nášmu Pánu Ježišovi Kristovi. Dnes teda, keď budete pobirmovaní mali by ste už sami
hovoriť a obnoviť si tak sľub vášho krstu. Preto sa vás pýtam:
Biskup: Zriekate sa zlého ducha?
Birmovanci: Zriekam.
Biskup: Aj všetkých jeho skutkov?
Birmovanci Zriekam.
Biskup: Aj všetkých jeho pokušení?
Birmovanci: Zriekam.
Biskup: Veríte v Boha Otca všemohúceho.
Stvoriteľa neba i zeme?
Birmovanci: Verím.
Biskup: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána,
narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych
a sedí po pravici Otca?
Birmovanci: Verím.
Biskup: Veríte v Ducha Svätého, vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v
odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?
Birmovanci: Verím.
Biskup: Čo vo viere vyznávate, mali by ste aj životom dokazovať. Preto si zachovajte bez poškvrny
svadobné rúcho milosti. Nechajte vo vašich srdciach horieť a svietiť svetlo. Zachovávajte Božie prikázania a
slúžte mu vo vernosti a láske. On ale nech vám dá k tomu vždy silu jeho milostí.
Birmovanci: Amen.

Teraz môže nasledovať vzývanie Ducha Svätého. Spieva sa Veni Creator
1. Veni, Creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.

1. Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
príď svojich verných navštíviť;
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

2. Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei, fons
vivus, ignis, cáritas, et spiritális
únctio.

2. Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

3. Tu septifórmis múnere,

3. Ty darca darov sedmorých,

díg(i)tus patérnæ déxteræ, tu rite

prst Boží v dielach stvorených; ty

promíssum Patris, sermóne ditans

prisľúbenie Otcovo, dávaš reč

gúttura.

slovo Pánovo.

4. Accénde lumen sénsibus:

4. Osvieť nás, ducha posilňuj,

infúnd(e) amórem córdibus:

do sŕdc vlej lásku ohnivú;

infírma nostri córporis

keď telo klesá v slabosti,

virtúte firmans pérpeti.

vzpriamuj ho silou milosti.

5. Hostem repéllas lóngius,

5. Pred nepriateľom ochráň nás,

pacémque dones prótinus:

svoj pokoj daj nám v každý čas;

ductóre sic te práevio vitémus

nech vždy pod tvojím vedením

omne nóxium.

vyhneme vplyvom škodlivým.

6. Per te sciámus da Patrem,

6. Nauč nás Otca poznávať

noscámus atque Fílium,

a jeho Syna milovať

tequ(e) utriúsque Spíritum

a v teba, Ducha obidvoch,

credámus omni témpore.

daj veriť vždy, vo všetkých dňoch.

7. Deo Patri sit glória et

7. Buď sláva Bohu Otcovi,

Fílio, qui a mórtuis surréxit,

aj Synovi, čo z mŕtvych vstal,

ac Paráclito, in sæculórum

aj Duchu, ktorý teší nás

sáecula. Amen.

teraz i večne, v každý čas.Amen.

V.Emítte Spíritum tuum et creabúntur.

V. Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

R.Et renovábis fáciem terræ.

R. A obnovíš tvárnosť zeme.

V.Orémus.

V. Modlime sa.

Deus, qui corda fidélium

Večný Bože,

Sancti Spíritus illustratióne

ty osvecuješ srdcia veriacich

docuísti: da nobis in eódem

svetlom Ducha Svätého; daj, prosíme,

Spíritu recta sápere; et

aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne,

de eius semper consolatióne

a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.

gaudére. Per Christum

Skrze Krista, nášho Pána.

Dóminum nostrum.Amen.

Amen.

Biskup stojí pred oltárom obrátený k birmovancom. Ruky má zložené na prsiach.

Spiritus Sanctus supervéniat in vos

Duch Svätý nech zostúpi na vás

et virtus altíssimi custodiat vos a

a sila Najvyššieh o n ech vá s ch rán i o d

peccátis.

hriechov.

Amen.

Amen.
Potom sa biskup prežehná a hovorí:

V.Adjutórium nostrum in nomine Dómini.

V. Naša pomoc v mene Pánovom.

R.Qui fecit caelum et terram.

R. Ktorý stvoril nebo i zem.

V. Domine,exaudi oratiónem meam.

V. Pane, vypočuj moju modlitbu.

R. Et clamor meus ad te veniat

R. A volanie moje nech príde ku Tebe.

V. Dominus vobiscum.

V. Pán s vami.

R. Et cum Spiritu tuo.

R.I s duchom tvojím.

Tu rozprestrie ruky nad birmovancami a modlí sa:
Orémus.Omnipotens sempiterne Deus, qui

Modlime sa. Všemohúci večný Bože, ktorý

regenerare dignátus es hos famulos tuos

si dal svojím nový život z vody krstu a z

aquaa et Spiritu quique dedisti eis

Ducha Svätého, a kt o r ý si i m o d p u s ti l

remissiónem ómnium peccatórum:emitte

všetky hriechy,

in eos septifórmem Spiritum tuum

Ducha svojho Svätého,Potešiteľa z nebies.

zošli na ne sedmorakého

sanctum Paraclitum de caelis.
R. Amen.

R. Amen..

V. Spiritum sapiéntiae et intelléctus.

V. Ducha múdrosti a rozumu.

R. Amen.

R. Amen.

V. Spiritum consilii et fortitúdinis.
R. Amen

V. Ducha rady a sily.
R. Amen.

Potom ich požehnáva:
Adi mpl e e os s pi ri t u t i móris tui,

Naplň ich duchom svojej bázne a označ

consigna eos signo Christi, in vitam propitiates

ich zmierený znakom kríža

signo crucis aetérnam. Per eúndem

Kristovho pre život večný. Skrze

Dominum nostrum Jesum Christum,qui

tohto

tecum vivit et regnat ejúsdem

Krista, ktorý s Tebou žije a

Spiritus Sancti Deus, per ómnia

v jednote s Duchom Svätým, ako Boh po

saeculasaeculórum.Amen.

v š e t k y v e k y vekov. Amen.

Pána

nášho Ježiša Krista
kraľuje

Potom biskup s mitrou na hlave zostúpi od oltára a pobirmuje birmovancov. Pred ním ide kňaz, ktorý
odoberá birmovné lístky a ohlasuje biskupovi birmovné meno N., aby biskup mohol birmovanca týmto
novým menom osloviť. Birmovanec kľačí pred biskupom, birmovný rodič, stojac za nim položí mu svoju
pravú ruku na pravé rameno. Biskup namočí palec do oleja miešaného s balzamom, touto krizmou robí krížik
na čelo birmovanca, vložiac mu ruku na hlavu a požehnáva ho. Pritom hovorí:
N. Signo te signo crucis.

N., znakom kríža ťa označujem

† et confirmo te chrismate salútis.

a krizmou spásy ťa posilňujem.

In nomine† Filii et Spiritus

V mene 0tca, i Syna, i Ducha †

Sancti. Amen.

Svätého.Amen.
A ľahúčko ho udrie po líci so slovami:

Pax tecum

Pokoj s tebou.

Keď sú všetci pobirmovaní, biskup si utrie palec chlebom a umýva si ruky, zatiaľ čo chór spieva:
Confirma hoc, Deus, quod

Upevňuj, Bože, čo si

operatus es in nobis a
templo sancto tuo, quod
est in Jerusalem.
V. Gloria Patri …

vykonal v nás zo svätého
chrámu svojho, ktorý je
v Jeruzaleme.
V. Sláva Otcu ...

R. Ako bolo

R.Ako bolo...

Ant. Confirma hoc, Deus

Upevňuj, Bože

V. Ostende nobis, Dómine,
misericórdiam tuam.
R. Et salutare tuum da nobis.
V. Dómine, exaudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat

V. Ukáž nám Pane, svoje
milosrdenstvo.
R.A daj nám svoju spásu.
V. Pane, vypočuj moju modlitbu.
R.A volanie moje nech príde ku tebe.

V.Dominus vobiscum.

V. Pán s vami.

R. Et cum spiritu tuo.

R.I s duchom tvojím.

Birmovanci si kľaknú.
Oremus.
Modlime sa.
Deus, qui Apostolis tuis
Bože,ktorý si dal svojim
sanctum dedisti Spiritum,
apoštolom Ducha Svätého a chcel si, aby ho
et per eos eoruúque successóres, ceteris
oni a ich nás t u p c o v i a o d o v z d á v a l i
fidelibus tradendum esse voluisti;
a j ostatným veriacim, vzhliadni milostivo
respice propitius ad humilitatis nostrae famulatum
na našu pokornú službu a daj,aby si Du c h
et pr a e st a , ut e ór u m c or da quor u m
Sv ät ý mi lostivo zariadil za chrá my

fr ont es e ór u m c or da quor u m f ront e s
c hr i s ma t e del i ní vi mus , et si gno s a nc ta e
cr uc i s s igná vi mu s ,i de m Spí ri t us
Sa nct us i n e i s s u p e r v é ni e n s ,
t e mp l u mg l ó r i æ s u æ d i g n á nt e r
i n h a b i t á n d o perfíciat:
q ui c u m P a t r e , e ó d e m
Spíritu Sancto vivis et regnas Deus,
in sáecula sæculórum.
R. Amen.

svojej slá v y s r d c i a t ý c h , kt o r ý c h
če l o s me p o s v ä t n o u k ri z mo u
p o ma z al i a z n a k o m s v ä t é h o k r í ž a
označili,nech zostúpi na nich,a
v nich nech prebýva.
K t o r ý s O t c o m a s t ý mt o
Duchom Svätým žiješ
a kraľuješ ako Boh na
veky vekov.
R. Amen.

Potom hovorí:
Ecce sic benedicétur

Hľa, takto požehnáva sa

omnis homo qui timet

každý človek, ktorý sa

Dóminum.

bojí Pána.
Tu obráti sa k birmovancom a robiac nad nimi znak kríža, hovorí:

Benedicat † vos Dóminus

N e c h v á s † p o ž e h n á v a P á n zo Siona,

Ex Sión ut videátus

aby ste videli s l á v u J e r u z a l e m a

bona Jerusalem ómnibus

p o všetky dni svojho života a

diébus vitae vestrae, et

aby ste mali život večný.

habeátis vitam aetérnam.

R.Amen.

R. Amen.
Potom si biskup zase sadne do kresla a poučuje birmovných rodičov, aby slovom a príkladom nabádali
svojich birmovných synov a dcéry k dobrým kresťanským mravom, a najmä, aby ich naučili modliť sa a
vyznávať vieru. Preto sám biskup vyzýva pobirmovaných, aby sa sním pomodlili Otčenáš, Zdravas a
Verím Boha. Tým sa birmovka končí.
Potom nasleduje svätá omša.

