
 

Svátost biřmování ve Křtinách 

 

V příštím roce 2008 očekáváme, kromě jiných vzácných událostí také Seslání Ducha 
Svatého, anebo chcete-li to jinak: vysluhování svátosti biřmování. 

Dovolte mi, abych začal svědectvím jednoho z mých přátel, jménem Zdeněk, který se 
v jedné moravské farnosti jako tradiční katolický křesťan připravoval spolu s asi 100 čekateli 
ke přijetí této svátosti. Jednou týdně chodil na společnou přípravu do kostela. Protože cítil 
potřebu ještě víc tuto přípravu prohlubovat, vyjednal si s pánem farářem ještě soukromé 
setkávání na faře. V den biřmování, když přišel domů z kostela, maminka na Zdeňkovi viděla 
změnu: byl nějaký ztišený, jakoby zamyšlený a odpoledne se vytratil do svého pokoje. Za 
nějakou chvíli ho tam maminka nalezla, jak čte Bibli. V té době již chodil na Vysokou školu. 
Ještě větším překvapením bylo, když se chystal na večerní Mši svatou. To již maminka 
nevydržela a řekla: „Zdeňku, ty ses snad zbláznil. To nemůžeš tak přehánět.“ Kluk se mile 
usmál a šel do kostela. Od toho dne se jeho život, vztah k Pánu Bohu, k lidem i k povinnostem 
nápadně změnil. Z tradičního nedělního katolíka se stal častý návštěvník Mše svaté                       
a sv. přijímání, denně četl Bibli, aby ještě více poznal Pána Ježíše, hodně o tom přemýšlel         
a snažil se podle toho žít.  

Maminka se časem přesvědčila, že se nemusí obávat a že je opravdu nejen psychicky 
zdravý, ale že je šťastný a radostný. Dnes se Zdeněk připravuje k přijetí kněžství a chce jít do 
misií.  

Biřmování, tak jako každá jiná ze sedmi svátostí, je viditelný znak, skrze který Bůh 
vstupuje do života člověka a proměňuje ho. Otec biskup nejdříve se bude modlit přímluvnou 
modlitbu nad čekateli, aby se do jejich srdcí i myslí vylilo působení Ducha Svatého. A potom 
položí ruku na každého zvlášť, pomaže ho olejem křižmo na čele a řekne: „Přijmi pečeť daru 
Ducha Svatého.“ A biřmovanec odpoví: „Amen.“ To znamená: „Staň se, je to tak, souhlasím.“  

Je to chvilka, která netrvá dlouho, ale může nadlouho, i natrvalo změnit život člověka. 
Protože tuto proměnu způsobuje Duch Svatý. Ten Duch, který sestoupil na Pannu Marii            
a způsobil početí Božího Syna, ten Duch, kterým uzdravoval a křísil mrtvé Pán Ježíš, ten 
Duch, který i Pána Ježíše vzkřísil z mrtvých. Je to ten Duch, který sestoupil na nejisté apoštoly 
ve Večeřadle v den Letnic a způsobil, že byli zbaveni nejistoty a strachu, dostali zvláštní sílu      
a radost, takže se stali opravdovými svědky vzkříšeného Pána, tak jak to čteme ve Skutcích 
apoštolů /2:1-40/ Stali se dospělými ve víře a ve vydávání svědectví, ochotni pro Krista trpět        
i zemřít. A po nich mnozí další, které známe z dějin Církve a kteří jsou nám příkladem. Proto 
si vybíráme i jména některých z nich, aby se stali našimi biřmovacími patrony.  

Bůh chce vstoupit svým Svatým Duchem i do života vás, kteří jste ještě nepřijali svátost 
biřmování a jste starší než 14 let. Je třeba se na to dobře připravit.  

Zveme vás k této přípravě, která se koná každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 18:00 do          
19:00 hod. v zimní kapli za hlavním oltářem kostela ve Křtinách. V případě, že Vám tento 
termín nevyhovuje, rádi Vám po vzájemné domluvě vyhovíme i v jiném vhodném termínu. 

 P. Tadeáš Juraj Dubec, O.Praem.  


