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Svátost biřmování 

 
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra 29. 1. 2014 

(mírně zkráceno) 
 

Dobrý den, drazí bratři a sestry,  
 
V této katechezi se zastavíme u biřmování, které je třeba chápat v souvislosti 

se křtem, ke kterému se neoddělitelně váže. Obě tyto svátosti spolu s eucharistií 
tvoří jedinou spásonosnou událost, která se nazývá »křesťanská iniciace« a kterou 
jsme začleněni v Ježíši Kristu, usmrceném a vzkříšeném, a stáváme se novým 
stvořením a údy církve. Proto se původně tyto tři svátosti udělovaly najednou 
na konci katechumenátu, obvykle o Velikonoční vigilii. Ustálil se tak průběh 
formace a postupné zařazení do křesťanského společenství, což mohlo trvat 
i několik let. Nejprve křest, potom následovalo biřmování a eucharistie. 

Běžně se mluví o svátosti biřmování, což znamená pomazání. A vskutku jsme 
olejem zvaným křižmo mocí Ducha svatého připodobněni Ježíši Kristu, který je 
jediným pravým »pomazaným«, Mesiášem, svatým Božím. Termín biřmování nám 
dále říká, že tato svátost způsobuje růst křestní milosti: pevněji nás spojuje 
s Kristem, dokonaleji nás spojuje s církví, poskytuje nám zvláštní sílu Ducha 
svatého, abychom šířili a bránili víru, vyznávali Kristovo jméno a abychom se nikdy 
nestyděli za kříž (KKC, 1303). 

Proto je třeba pečovat o to, aby naše děti, naše mládež obdržely tuto svátost. 
Všichni se staráme, aby byly pokřtěny a je to dobře, ale možná, že nevěnujeme 
tolik péče tomu, aby byly biřmovány. Zůstanou pak na půli cesty a neobdrží Ducha 

Po 7. 5.              P 
 

Za † manžele Novotných Po 14. 5.      P       
 

Za † manžele Váhalovy  
a jejich děti 

Út  8. 5.             K Za † Marii a Josefa 
Tušerovy a sourozence 

Út  15. 5.     K    Na poděkování za 25 
roků šťastného 
manželství… 

St  9. 5.              P 

 

Za † manžele Maříkovy St  16. 5.      P Za † z rodiny Hruškovy 

Čt  10. 5.           K   
 

Za † rodinu Vránkovu, 
Veselých a Varousů  
a duše v očistci 

Čt  17. 5.      K 
 

Za † Čestmíra Berana 

Pá  11. 5.           P 
 

Na dobrý úmysl Pá  18. 5.      P Za † Marii a Jaroslava 
Petrákovy a jejich rodiče 

So  12. 5.           P 
 

Za † Ladislava Uhlíka, 
oboje rodiče a duše  
v očistci 

So  19. 5.      P Za Miroslavu 
Hanzlíčkovou a jejího 
manžela 

Ne  13. 5. 
slavnost 
Nanebe-
vstoupení Páně 

P: Za farnosti 
K: Za † manžele 
Maryškovy a živé 
příbuzenstvo 
 

Ne  20. 5.  
slavnost 
Seslání 
Ducha 
Svatého 

P: Za farnosti a za nově 
biřmované 
Večerní mše sv. není. 

  



svatého, který je v křesťanském životě tolik důležitý, neboť nám dává sílu jít vpřed. 
Zamysleme se každý z nás trochu: máme opravdu starost, aby naše děti, naše 
mládež obdržely biřmování? Je to důležité! A pokud máte doma děti, dospívající, 
kteří ještě nebyli biřmováni a již dosáhli potřebného věku, učiňte vše, co lze, aby 
mohli dokončit křesťanskou iniciaci a obdržet sílu Ducha svatého. Je to důležité! 
Je přirozeně nezbytné nabídnout biřmovancům dobrou přípravu, která má přivést 
k osobnímu přilnutí k víře v Krista a probudit v nich cítění příslušnosti k církvi. 

Biřmování – jako každá svátost – není dílem lidí, nýbrž Boha, který pečuje o náš 
život, aby nás připodobnil k obrazu svého Syna a uschopnil nás milovat jako On. 
Činí tak tím, že nám vlévá Ducha svatého, jehož působení prostupuje celého 
člověka a celý život a projevuje se sedmi dary, na které ve světle Ducha svatého 
tradice vždycky poukazovala. Těchto sedm darů… Nechci se ptát, zda si 
pamatujete těchto sedm darů. Možná, že je znáte všechny… Ale vyjmenuji je 
vaším jménem. Jsou to: moudrost, rozum, rada, síla, poznání, zbožnost a bázeň 
Boží. Právě tyto dary jsou nám dány Duchem svatým ve svátosti biřmování.  

Když přijmeme Ducha svatého do svého srdce a necháme jej působit, sám 
Kristus se v nás zpřítomňuje a nabývá podoby v našem životě; On sám se skrze nás 
modlí, odpouští, dodává naději a útěchu, slouží bratřím, stává se bližním těm, co 
jsou v nouzi a těm posledním, vytváří společenství a rozsévá pokoj. Pomyslete, jak 
důležité to je: skrze Ducha svatého sám Kristus přichází a koná toto vše mezi námi 
a pro nás! Proto je důležité, aby děti a mládež obdrželi svátost biřmování. 

Drazí bratři a sestry, připomeňme si, že jsme přijali biřmování. My všichni! 
Připomeňme si to především proto, abychom za tento dar Pánu děkovali a žádali 
jej pak, aby nám pomohl žít jako opravdoví křesťané a kráčet vždy s radostí podle 
Ducha svatého, který nám byl dán. 

 

Moudrost 

Dnes začínáme cyklus katechezí o darech Ducha Svatého. Víte, že Duch Svatý 
tvoří duši, životní mízu církve i každého jednotlivého křesťana. Je Boží láskou, 
která z našeho srdce činí svůj příbytek a vstupuje s námi do společenství. Duch 
Svatý je stále s námi, vždycky v nás, v našem srdci. 

Duch samotný je povýtce „Božím darem“ (srov. Jan 4,10). Je to dar Boží a tomu, 
kdo jej přijímá, uděluje rozmanité duchovní dary. Církev jich vypočítává sedm. 
Toto číslo symbolicky vyjadřuje plnost, úplnost. Jsou to ty dary, které se probírají 
při přípravě na svátost biřmování a o něž prosíme ve starobylé modlitbě zvané 
„Svatodušní sekvence“. Dary Ducha Svatého jsou: moudrost, rozum, rada, síla, 
umění, zbožnost a bázeň Boží. 

 
 
 

Rezervace předních lavic 
20. května, na slavnost Seslání Ducha Svatého, kdy při mši svaté bude udělována 
svátost biřmování, budou přední lavice v proboštském chrámu vyhrazeny pro 
biřmovance a jejich kmotry. Prosíme proto ty, kteří jsou zvyklí v předních lavicích 
sedávat, aby s tímto počítali a zcela výjimečně si našli k sezení v kostele jiné místo. 
Za pochopení duchovní správa předem děkuje. 

 
Noc kostelů 
Letošní noc kostelů se uskuteční v pátek 25. května. Program bude letos 
soustředěn do proboštského kostela. Již tradičně prosíme o zajištění drobného 
občerstvení pro hosty, kteří přijdou naši farnost navštívit, o spolupráci při uvítání 
návštěvníků kostela i při pomoci se zvládnutím dalších nutných záležitostí. Předem 
děkujeme všem farníkům za modlitební i veškerou další podporu. 
Před biřmováním a Nocí kostelů je také zapotřebí důkladně uklidit proboštský 
kostel. Úklid se uskuteční ve čtvrtek 17. 5. od 13.00 hod.  
 
Pozvání na přednášku 
Ve středu 30. května se v sále Muzea jindřichohradecka ve Štítného ulici uskuteční 
přednáška teologa a germanisty z Jihočeské univerzity profesora Jaroslava 
Vokouna o životě, osobnosti a díle Martina Luthera. Přednáška začíná od 19.00 

hod.  
 
Májové pobožnosti 
V měsíci květnu se konají pobožnosti ke cti Matky Boží vždy po večerní mši sv., kdy 
se pomodlíme loretánské litanie a antifony k Panně Marii. 
 

Diecézní pouť 
Letošní diecézní pouť se bude konat v Sušici v sobotu 9. června 2018. Bližší 

informace o programu naleznete na plakátech v kostelích. S předstihem jsme již 

objednali autobus pro společné putování a prosíme zájemce, aby se zapsali do 

připravené listiny v sakristii, případně na stolku vedle farního zpravodaje, nebo u 

paní Evy Hejdové.  

Mládežníkům nabízí P. Gumenický možnost společné cesty vlakem již v předvečer 

hlavní pouti, tedy v pátek 8. června 2018, kdy je pro ně v Sušici připraven program. 

Bližší informace o odjezdu uveřejníme v dostatečném předstihu.   

 
 
 
 



Den modliteb za sdělovací prostředky 
Na 7. neděli velikonoční také každoročně připadá den modliteb za sdělovací 
prostředky.  
Modleme se: Bože, dej, ať jsou sdělovací prostředky – tisk, rádio, televize, film, 
internet a další nejnovější audiovizuální technika a digitální komunikační 
prostředky – používány k tvé oslavě a pro dobro lidí. Kéž církev může těmito 
prostředky hlásat evangelium celému světu.  
Mezi sdělovací prostředky patří i náš farní zpravodaj "ACTA PRAEPOSITURAE 
NOVODOMENSIS". Prosme, aby Bůh žehnal všem, kdo ho připravují a aby obsah 
zpravodaje byl obohacením pro každého jeho čtenáře. 
 

Den matek 
Každoročně 2. květnovou neděli (letos 13. 5.) slavíme den matek a samozřejmě 
i babiček. Všem maminkám a babičkám přejeme hodně zdraví i radosti. Kéž jim 
náš Pán pomáhá při péči o děti a vnoučata, jak po stránce materiální, tak 
po stránce duchovní. 
 

Týden pro rodinu 
Letos proběhne mezi 12. – 20. květnem 2018. Rodinný svaz (Asociace center pro 
rodinu) vyhlašuje v roce 2018 již jedenáctý ročník Týdne pro rodinu, týdne plného 
událostí a příležitostí k setkávání a společně trávenému času. Čas je hlavním 
tématem letošního ročníku:  Týden pro rodinu – Čas být spolu. Týden pro rodinu 
je každoročně vyhlašován tak, aby zahrnoval 15. květen, tedy den, který byl OSN 
vyhlášen Mezinárodním dnem rodiny.  
 

Přímý přenos mše svaté s biskupským svěcením.  
V sobotu 19. 5. od 10.00 hodin můžete shlédnout na Televizi NOE anebo 
vyslechnout na Radiu Proglas přímý přenos mše svaté z katedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha v Praze, při které bude udělováno biskupské svěcení jmenovanému 
pomocnému biskupovi pražské arcidiecéze Mons. Zdeňku Wasserbauerovi. 
Biskupské svěcení je ojedinělý církevní obřad. 
 

Bohoslužby v den biřmování 
V neděli 20. května srdečně zveme do proboštského kostela k účasti 
na slavnostním udílení svátosti biřmování. V tento den nebude večerní mše sv. 
v klášterním kostele. Nebude ani mše či bohoslužba slova v Jarošově nad Nežárkou 
a Nové Včelnici.  
 
 
 

1. První dar podle tohoto seznamu je tedy moudrost. Nejde však o pouhý lidský 
důvtip, který je plodem poznání a zkušenosti. Bible podává, že Šalomoun ve chvíli 
své korunovace na izraelského krále prosil o dar moudrosti (srov. 1Král 3,9). 
Moudrost je milost dívat se na každou věc Božíma očima. Je zkrátka viděním světa, 
viděním situací, okolností, problémů a všeho Božíma očima. To je moudrost. 
Někdy hledíme na věci podle svého zalíbení či podle stavu svého srdce, tedy 
s láskou či nenávistí, se závistí… To však není Boží vidění. Moudrost v nás působí 
Duch Svatý, abychom viděli všechny věci Božíma očima. To je dar moudrosti. 

2. Vyplývá to samozřejmě z důvěrnosti s Bohem, z niterného vztahu k Bohu, 
ze vztahu dětí s Otcem. Máme-li tento vztah, Duch Svatý nás obdarovává 
moudrostí. Jsme-li ve společenství s Pánem, Duch Svatý jako by proměňoval naše 
srdce a dával mu vnímat veškerou svoji vřelost a náklonnost. 

3. Duch Svatý tedy činí křesťana „moudrým“. Nikoli však v tom smyslu, že má 
odpověď na všechno, ví všechno, ale v tom smyslu, že „zná“ Boha, ví, jak jedná 
Bůh, pozná, co je Boží a co nikoli, má moudrost, kterou dává našim srdcím Bůh. 
V tomto smyslu má srdce moudrého člověka chuť a příchuť Boží. Je velice důležité, 
aby v našich společenstvích byli takovíto křesťané. Všechno v nich mluví o Bohu 
a stává se krásným a živým znamením jeho přítomnosti a jeho lásky. A to je něco, 
co si nelze vytvořit a co si nemůžeme opatřit sami ze sebe. Je to dar, který Bůh 
dává těm, kteří se poddávají Duchu Svatému. Máme v sobě, ve svém srdci Ducha 
Svatého; můžeme mu naslouchat a můžeme mu nenaslouchat. Nasloucháme-li 
Duchu Svatému, učí nás této cestě moudrosti, obdarovává nás moudrostí, která je 
viděním Božíma očima, slyšením sluchem Božím, milováním srdcem Boha, 
souzením věcí Božím soudem. Toto je moudrost, kterou nám dává Duch Svatý 
a všichni ji můžeme mít. Jenom o ni musíme prosit Ducha Svatého. 

 

Síla  

Uvažovali jsme o prvních třech darech Ducha Svatého: moudrosti, rozumu 
a radě. Dnes pomysleme na to, co Pán dělá. Vždy přichází, aby nás podpořil v naší 
slabosti. A činí to zvláštním darem, totiž silou. 

1. Jedno podobenství, které vypráví Ježíš, nám pomáhá pochopit důležitost 
tohoto daru. Rozsévač vychází rozsévat. Ne každé sémě, které zaseje, však přinese 
plody. To, které padne na cestu, sezobou ptáci; to, které padne na kamenitou 
půdu nebo do trní, vzklíčí, ale brzy je spálí slunce nebo uschne. Jedině to, které 
padne na dobrou půdu, může vyrůst a přinést užitek (srov. Mk 4,3-9; Mt 13,3-9; Lk 
8,4-8). Jak vysvětluje sám Ježíš svým učedníkům, rozsévačem je Otec, který svoje 
slovo hojně rozsévá. Sémě však často narazí na vyprahlost našeho srdce, a třebaže 
je přijato, hrozí mu, že nepřinese plod. Darem síly však Duch Svatý osvobozuje 
půdu našeho srdce, osvobozuje srdce od apatie, nejistot a všech obav, které jej 



brzdí, aby tak Pánovo slovo bylo opravdově a radostně uváděno ve skutek. Tento 
dar síly nám vpravdě pomáhá, dodává nám sílu a také nás zbavuje mnoha zábran. 

2. Stane se, že se vyskytnou také obtížné chvíle a mezní situace, ve kterých se 
dar síly projevuje mimořádně, příkladně. Je to případ těch, kteří čelí obzvláště 
tvrdým a bolestným zkušenostem, jež otřásají jejich životem a životem jejich 
drahých. Církev vyzařuje svědectví mnoha bratří a sester, kteří neváhali dát vlastní 
život jen proto, aby zůstali věrni Pánu a jeho evangeliu. Rovněž dnes nechybějí 
křesťané, kteří v mnoha částech světa slaví a dosvědčují svoji víru s hlubokým 
přesvědčením a klidem, a vytrvávají, ačkoli vědí, že je to může stát vysokou cenu. 
Každý z nás také zná lidi, kteří prožívali obtížné a velmi bolestné situace. 
Pomysleme jen na ony muže a ženy, kteří se perou s těžkým životem, zápasí o to, 
aby zajistili rodinu a vychovali děti. Umožňuje jim to dar síly, který jim pomáhá. 
Kolik je takovýchto mužů a žen, jejichž jména neznáme, ale kteří jsou ctí našeho 
lidu a naší církve, protože jsou silní. Jsou silní v tom, jak vedou kupředu své životy, 
rodiny, práci a víru. Tito naši bratři a sestry jsou svatí. Jsou to skrytí světci 
každodennosti. Mají právě tento dar síly, aby pokračovali v konání svých 
povinnosti jako lidé, otcové, matky, bratři, sestry a občané. Takovýchto světců 
máme mnoho. Děkujme Pánu za tyto křesťany, kteří ztělesňují skrytou svatost 
a které vede dál Duch Svatý. Prospěje nám, když se nad těmito lidmi zamyslíme. 
Mohou-li dělat něco takového, proč bych nemohl také já? A prosme pak Pána 
o dar síly. 

3. Netřeba si myslet, že dar síly je nezbytný jenom v některých okolnostech či 
zvláštní situacích. Tento dar musí být základním rysem naší křesťanské existence, 
v běžnosti našeho každodenního života. Jak jsem řekl, musíme být silní v každém 
dni svého každodenního života. Potřebujeme tuto sílu, abychom šli dál ve svém 
životě, v péči o rodinu a ve víře. Apoštol Pavel pronesl větu, jejíž obsah je pro nás 
blahodárný: „Všechno mohu v tom, který mi dává sílu“ (Flp 4,13). Když ve všedním 
životě nastanou těžkosti, připomeňme si: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. 
Pán nám dává sílu, dává ji stále a dostatečně. Pán nás nezkouší více, než jsme 
schopni snést. Je vždy s námi. „Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.“ 

Drazí přátelé, někdy můžeme být pokoušeni nechat se strhnout leností či, ještě 
hůře, sklíčeností, zvláště tváří v tvář námahám a životním zkouškám. V těchto 
případech neklesejme na mysli, ale vzývejme Ducha Svatého, aby darem síly 
pozvedl naše srdce a vlil novou sílu a nadšení našemu životu a našemu 
následování Ježíše. 

 
Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz  

a z Teologických textů 2015/2  

 

 

 
Z liturgického kalendáře: 

 
Nedělní cyklus čtení B 

 
Neděle   6. 5. – 6. neděle velikonoční  
 
Úterý  8. 5. – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
 
Neděle 13. 5. – slavnost Nanebevstoupení Páně (přeložená z 10. 5.) 
 
Pondělí 14. 5. – svátek sv. Matěje, apoštola 
Středa 16. 5. – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, 

    hlavního patrona Čech 

 
Neděle  20. 5. – slavnost Seslání Ducha Svatého 

      (končí doba velikonoční) 

 
 
 

Oznámení: 
 
Závěrečná příprava na biřmování 
Finální setkání zájemců o biřmování se uskuteční v sobotu 12. května od 18.15 
hod. na proboštství. Setkání je společné pro obě skupiny – mladší i starší. Probírat 
se bude organizace samotné slavnosti a účast je tedy velmi důležitá.  

 
Novéna (devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého) 
Od pátku 11. 5. se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. 
Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, 
s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1.14). Následujme 
jejich příkladu. Důležité je to zejména letos, kdy v naší farnosti bude na slavnost 
Seslání Ducha Svatého udělována svátost biřmování. 

 
Slavnost Nanebevstoupení Páně 
V souladu s možností, kterou nabízí liturgický kalendář, překládáme v našich 
farnostech slavnost Nanebevstoupení Páně na neděli 13. května (7. neděle 
velikonoční).  

http://www.radiovaticana.cz/

