
Svátost biřmování – informace z obřadu  

Zvláštní dar Ducha Svatého, Kristem přislíbeného a o letnicích seslaného na apoštoly, sami 

apoštolové i jejich nástupci biskupové předávali pokřtěným svátostí biřmování.  

Působením této svátosti: 

- se dovršuje uvedení do křesťanského života 

- aby se věřící upevněni silou shůry stávali opravdovými svědky Krista, jak slovy, tak i svým 

jednáním 

- a také aby byli spjati pevnějším poutem s církví  

Dekret Kongregace pro bohoslužbu 

Tělo se obmývá, aby se duše očistila 

Tělo je pomazáno, aby duše byla posvěcena 

Tělo je označováno, aby duše byla vyzbrojena 

Tělo je vzkládáním rukou zastíněno, aby i duše byla duchovně osvícena 

Tělo je živeno tělem a krví Kristovou, aby i duše byla Bohem nasycena  

Pavel VI., Apoštolská konstituce o svátosti biřmování 

Jakého Ducha Svatého věřící přijímají?  

 Duch Svatý pomáhal Kristu ve splnění jeho mesiánského poslání: Mk 1,10; Jan 1,32; Lk 4,17-21 

 Ježíš ho přislíbil apoštolům: Lk 12,12; Jan 15,26; Lk 24,49 

 O svátku letnic sestoupil Duch Svatý zázračným způsobem na apoštoly shromážděné s Marií a se 

sborem učedníků: Sk 2,4 

 V tomto duchu byli i ostatní pokřtění vyzbrojeni silou ducha – apoštolové ho předávali dál: Sk 2,38; 

Sk 8,15-17; Sk 19,5 

 Vzkládání rukou je právem uznáváno za počátek svátosti biřmování, jež udržuje v církvi nepřetržitě 

milost (dary) letnic: Žid 6,2 

Znovuzrozeni křtem, přijímají ve svátosti biřmování nevýslovný dar, samotného Ducha Svatého, který 

je „obdařuje zvláštní silou.“ Označeni pečetí této svátosti „jsou dokonaleji připoutáváni k církvi a jsou 

mnohem více zavázáni slovy i skutky šířit a bránit víru jako opravdoví Kristovi svědkové.“ Konečně 

biřmování tak souvisí s eucharistií, že věřící, označeni svátostným křtem a biřmováním, jsou účastí na 

eucharistii plně vštípeni v Kristovo tělo.  

Jednoduše řečeno: 

Dar Ducha Svatého:  

- dokonaleji připodobňuje křesťany Ježíši Kristu  

- naplňuje je silou, aby Kristu mohli vydávat svědectví 

- ve víře a lásce vytvářet jeho tajemné tělo (to je církev) 

- věřícím se vtiskuje pečeť Páně (neboli charakter), tzn. trvalá dispozice (nelze opakovat) 

- rozmnožuje v nich dary Ducha Svatého 



Podstatná forma udělování svátosti biřmování 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ SE UDĚLUJE POMAZÁNÍM KŘIŽMEM NA ČELE, KTERÉ SE DĚLÁ PŘI VZKLÁDÁNÍ 

RUKY, A SLOVY: „PŘIJMI PEČEŤ DARU DUCHA SVATÉHO.“  

1) Vztažení rukou nad biřmovance, které se koná s předepsanou modlitbou před pomazáním 

křižmem (velmi důležité) 

 

2) Pomazání křižmem (podstatné) – olej (křižmo) světí se na Zelený čtvrtek (používá se např. 

také při svěcení kněží) – vtiskuje pečeť daru Ducha svatého – dostáváme nezrušitelný dar; 

vonným olejem – máme šíři „příjemnou vůni“; jsme pomazáni jako králové a proroci  

 

3) Při vzkládání ruky (podstatné) – svolávání daru Ducha Svatého  

 

4) A se slovy: „ … (biřmovací jméno), přijmi pečeť daru Ducha Svatého“ (podstatné) 

 

5) Amen. (Pokoj s tebou – I s tebou/s vámi) 

 


