
  

 

 

Úvodní setkání kandidátů k biřmování 

metodický postup 

 

…přijmi pečeť daru Ducha svatého. 
                                                                       z liturgie biřmování  

Christel Holl 
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MYŠLENKY K TÉMATU 

Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se 
k biřmování přihlásí lidé v životě i ve víře různě zorientovaní. 
Mají rozdílný rozsah znalostí a rozdílnou zkušenost praxe víry. 
Tyto rozdílnosti je složité před zahájením přípravy řešit. Může-
me proto na prvním setkání nabídnout to, co je pro všechny sro-
zumitelné a přínosné: pokusíme se vytvořit základy společen-
ství, ve kterém budeme rozvíjet citlivost pro osobní i společný 
růst ve víře.   

Pro Boha má každý jednotlivec nekonečný význam. Ale Bůh 
nechce vést každého nezávisle na ostatních, ale chce,  
abychom se stali společenstvím. 

II. vatikánský koncil, konstituce Lumen Gentium, čl. 9 
 
Metodický postup je vhodný pro skupinu do 20 účastníků.  
Pokud je počet větší, doporučujeme rozdělit tento metodický 
postup na dvě setkání. V prvním se zabýváme bodem pět — 
organizace přípravy. Ve druhém setkání pak navážeme a reali-
zujeme navrhovaný postup.    

Kandidáti, kteří se sejdou poprvé, se možná znají, pravděpo-
dobně však znají někoho lépe, někoho vůbec. Mohou být nejis-
tí, plní obav z toho, co se od nich bude očekávat, jak je skupina 
přijme a jak oni budou schopni přijmout zase je. Proto je potře-
ba dát dostatečný prostor vzájemnému představení a tomu, aby 
každý mohl dát najevo, co očekává, co potřebuje, ale i co nabízí 
tomuto společenství.  
Zvláště mladí lidé, mají-li vyslovit „JÁ VĚŘÍM“, by měli být 
schopni porozumět oběma slovům. Významně k tomu může při-
spět společenství připravujících se, jejich vzájemná podpora, 
uznání, diskuse, sdílení, modlitba, slavení, ale i nesouhlas, 
kompromis atd. Vedoucí skupiny pak k tomu vytváří vhodný 
prostor a citlivě doprovází jednotlivce i skupinu.  
 

Příprava předpokládá, že pracujeme v malých skupinách 
s týmem zkušených a vzdělaných spolupracovníků.  



3 

 

Přihlášení uvedli na přihlášce své biřmovací jméno. Při pozvání 
na setkání je upozorníme, aby si připravili stručný životopis 
světce, jehož si vybrali za patrona, aby jej uměli před druhými 
ve společenství prezentovat.  

 

PRŮBĚH SETKÁNÍ 
 

Pomůcky: klubko provázku, pro každého výkres A4 a fix, knihu významů 
jmen např. „Jak se bude vaše dítě jmenovat“ autorky Miloslavy Knappové 
nebo vytisknutý text významů křestních jmen, zápalky, svíce 
 

Je vhodné k setkání malé skupiny předem připravit místnost tak, abychom 
mohli sedět v kruhu. Stoly nebo lavice nepotřebujeme. 

 
1. Síť vztahů 
Tato činnost je nabídkou na úvod, ale je možné ji vynechat  
a začít až bodem dvě.  
 

Potřebujeme dostatečně velké klubko z pevného provázku.  
Předáváme si ho po kruhu, a kdo jej drží, řekne své jméno.  
Na závěr provázek všichni položí na zem. Ten, kdo drží klubko, 
otočí ho kolem položeného provázku, řekne něčí jméno a klub-
ko mu po zemi pošle. Posíláme ho tak dlouho, dokud se  
nerozmotá. 
Na závěr činnosti společně přemýšlíme: Co vzniklo? Jaké vlast-
nosti má síť? K čemu je dobrá? 
 

Zdůrazníme podstatné: 
Podobně, jako jsme se vzájemně spojili, vytvořili cesty  
od jednoho ke druhému, spojuje nás také Bůh, kterému  
na každém z nás záleží.   
 
2. Představujeme se 
Smyslem tohoto kroku je, aby se účastníci skupiny navzájem 
představili. Každý k tomu potřebuje výkres formátu A4 přehnutý 
na půl.  
Výsledkem následujících činností bude na výkrese z obou stran 
napsané naše jméno, jeho význam a biřmovací jméno. 
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 návrh vzhledu vyplněného výkresu 

 
 
Můžeme si vybrat jednu z následujících dvou činností:  
 

 Moje jméno a představení se 
Na přehnuté výkresy napíšeme z obou stran své jméno tak, jak 
bychom chtěli, aby nás druzí oslovovali. Ke svému jménu na-
kreslíme jednoduchý znak, který by vyjadřoval, co je pro mě ty-
pické, např. notu – ráda zpívám, strom – chodím do přírody 
apod. Poté dáme dostatečný prostor, aby se každý představil  
a vysvětlil „svůj znak“. Jmenovky pokládáme na zem před sebe. 
 

 Rozhovor ve dvojicích a představení se 
Na přehnuté výkresy napíšeme z obou stran své jméno tak, jak 
bychom chtěli, aby nás druzí oslovovali. Po kruhu vytvoříme 
dvojice, které spolu hovoří asi 10 minut. Smyslem rozhovoru je, 
aby se mladí lidé ve dvojici navzájem představili a zeptali se  
na vše, co je o tom druhém zajímá. Opět si sedneme všichni  
do kruhu a představujeme ostatním partnera ze své dvojice. 
Jmenovky pokládáme na zem před sebe. 
 
3. Význam jména  
Ve starověku neznamenalo a nesloužilo jméno jen k označení 
věci nebo člověka, ale vyjadřovalo to, že má své místo na zemi. 
Co má jméno, co je pojmenováno, jednoduše patří na svět.  
Člověk, jehož jméno nikdo druhý nevysloví, je sám. Člověk, kte-
rý umře, žije na světě ve vzpomínkách druhých lidí tak dlouho, 
dokud na něj někdo vzpomíná, dokud se vyslovuje jeho jméno.  
 
Schopnost pojmenovávat věci a druhé máme jen my lidé. 
Když Bůh tvořil svět, dával tomu, co vytvořil, jméno a pak 
pověřil člověka, aby i on pojmenovával svět kolem sebe 
(srov. Gn 2,20).  

Hanka 

 líbezná, milostiplná 
  

Terezie 
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Jména mají věci, zvířata, místa, situace, nálady, filmy, písně… 
Ve jménu bývá obvykle obsažena i vlastnost té věci. (Můžeme 
uvést např. jméno ulice, jméno filmu apod.)  
Svůj význam má i jméno každého člověka. Jméno, které ro-
diče dávají narozenému dítěti, vyjadřovalo a i dnes vyjadřuje 
také jeho poslání, jeho životní program.  
(Můžeme uvést významy některých biblických jmen, Sára – 
kněžna; Abraham – otec hučícího davu/ národů; Jákob – ten, 
který zabere místo jiného; Ester – hvězda apod.) 
 
Zeptáme se: Znáte význam svého jména nebo okolnosti, proč 
vám je rodiče vybrali? 
Vedoucí může odpovědět jako první, aby měli ostatní příklad. 
Kdo nezná význam svého jména, řekneme mu jej nebo vyhledá-
me a každý si ho napíše na jmenovku. (Významy jmen můžeme 
vytisknout z internetu nebo najít v knihách např. Jak se bude va-
še dítě jmenovat? od autorky Miloslavy Knappové.) 
 
4. Biřmovací jméno  
Na kartičku si každý napíše své biřmovací jméno a ostatní struč-
ně seznámí s životopisem světce a důvodem, proč si ho vybral. 
Vedoucí může začít jako první a představí skupině biřmovacího 
patrona, kterého si před lety vybral. Pokud si někdo z kandidátů 
své biřmovacího jméno nevybral — připraví si ho na příští setká-
ní. 
 
Na závěr zdůrazníme podstatné: 
Vybrali jste si jméno světce, jehož chcete za biřmovacího 
patrona. V den biřmování přistoupíte k otci biskupovi, který 
nad vás vztáhne ruce na znamení Boží blízkosti, ochrany, 
ale také na znamení pověření, že máte žít svou víru a nechat 
svůj život vírou proměnit. Vysloví vaše biřmovací jména  
a každému z vás osobně řekne: „…, přijmi pečeť daru Ducha 
svatého.“ Zazní jméno, aby nebylo pochyb, že jde opravdu  
o každého z vás. Znamená to: Bůh tě volá jménem, jsi  
pro něho důležitý, jsi pro něho důležitá. Právě tobě patří dar  

Ducha svatého. 
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Před námi je cesta k přijetí svátosti biřmování. Přišli jsme 
dnes, abychom ji zahájili. Biřmování (z latinského confir-
matio) znamená upevňovat, potvrzovat, pevně kráčet, ze-
sílit a něco dokázat, tvrdit s jistotou. Ježíš nás zve na tuto 
cestu hledání a prohlubování dospělé podoby křesťanské 

víry, naděje a lásky. 

Zapálíme svíci a postavíme ji na zem do středu našeho kruhu. 
 
Postupně každý vezme svou jmenovku, řekne své křestní  
a biřmovací jméno a položí ji kolem svíce. Vznikne nám obraz 
aktuálního společenství, jehož středem je Kristus.  
 
5. Organizace přípravy 
Seznámíme kandidáty se základními informacemi, které se 
týkají délky, termínů a další formy setkávání. Je vhodné mít 
pro každého kandidáta  tabulku, kde jsou uvedeny termíny 
setkání. Je důležité, abychom vysvětlili naše důvody pro to, 
jakou formu a délku bude příprava mít. Předejdeme tak dalším 
nedorozuměním, které by mohly vzniknout. Kandidátům dáme 
dostatečný prostor, aby se mohli k představenému programu 
vyjádřit. Buďme vnímaví a hledejme rozumné kompromisy. 
Také je potřebné domluvit se na způsobu omluvy v případě 
absence a dalších podmínkách přípravy. 
 

6. Modlitba 
Setkání uzavřeme v modlitbě. 
 
7. Závěr 
Poděkujeme účastníkům za jejich příspěvek k setkání  
a zdůrazníme, na co budeme příště navazovat. Pokud potře-
bujeme něco individuálně vyřešit – dáme k tomu prostor. 
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Biskupství ostravsko-opavské 
Katechetické a pedagogické centrum 

 


