
 

 

Christel Holl  

 SLAVENÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ 

PRŮBĚH OBŘADU 

…přijmi pečeť daru Ducha svatého. 
                                                               z liturgie biřmování  

4. Pomazání křižmem  

 

 

 

 

 

Biskup namočí špičku palce pravé 
ruky do křižma a dělá palcem kříž 
na čele biřmovance. Při tom vyslo-
ví tvé biřmovací jméno a říká: 

…, přijmi pečeť daru Ducha sva-
tého. 

Odpovíš: AMEN. 

Biskup: Pokoj tobě. 

Biskupství ostravsko-opavské 
Katechetické a pedagogické centrum 
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1. Představení kandidátů biřmování biskupovi 

2. Obnova křestního vyznání  

Stojíme před biskupem, který se ptá, a my odpovídáme: 

Biskup: 
Zříkáš se ducha zla, všeho, co působí, 
i všeho, čím se pyšní? 

Biřmovanci: ANO. 

Biskup: 
Věříš v Boha, Otce všemohoucího, 
Stvořitele nebe i země? 

Biřmovanci: VĚŘÍM. 

Biskup: 

Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, 
Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, 
byl ukřižován a pohřben, 
vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově? 

Biřmovanci: VĚŘÍM. 

Biskup: 

Věříš v Ducha svatého, Pána a dárce života; 
v Ducha, jenž byl o letnicích dán apoštolům 

a dnes bude skrze vkládání rukou dán také 
vám? 

Biřmovanci: VĚŘÍM. 

Biskup: 

Věříš v svatou církev obecnou, 
společenství svatých, odpuštění hříchů, 
vzkříšení mrtvých a život věčný? 

Biřmovanci: VĚŘÍM. 

Biskup: 

Tak věříme. Tak věří církev. 
A tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou 

v Kristu Ježíši, našem Pánu. 

Celé shromáždění: AMEN. 

3. Vkládání rukou 

Všichni stojíme. 

Biskup se modlí se sepjatýma rukama: 

Biskup vztáhne ruce nad všechny biřmovance a modlí se:  

 

 

Skrze křest dal všemohoucí Otec  
těmto našim bratrům a sestrám život věčný 
a přijal je za své syny a dcery. 
Modleme se, 
aby jim dnes dal plnost svého svatého Ducha, 
aby je svým Duchem pomazal a potvrdil jejich poslání, 
jako pomazal a potvrdil svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. 

  Chvíle tiché modlitby celého společenství. 

   Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, 
    tys dal ve křtu těmto svým služebníkům 

    odpuštění hříchů a život věčný. 
    Sešli na ně svého Ducha Utěšitele: 
    dej jim ducha moudrosti a rozumu, 
    ducha rady a síly, 
    ducha poznání a lásky 
    a naplň je duchem bázně před tebou. 
    Skrze Krista, našeho Pána. 

Všichni odpoví: AMEN. 
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