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Podklady  pre  úvodné  stretnutie  v  rámci  prípravného  kurzu  pred  prijatím  sviatosti
birmovania.  Materiál  vychádza  z  publikácie  YOUCAT  Firmkurs  Begleitbuch,1

adaptovaný pre veľkú skupinu birmovancov a je užšie prepojený s Písmom a modlitbou.
Pomôcky: Film Bart dostáva päťku2 alebo skrátená verzia (BIRM_Y-01. Video-Bart
propadá.avi),  prezentácia  BIRM_Y-PREZ_01.ppt;  pracovný  list  BIRM_Y-PL_01.pdf.
Pracovné listy a prezentácie sú dostupné na www-tvoj-strom.info.3

Štruktúra stretnutia: 1. Úvodná modlitba, 2. čítanie biblického textu, 3. katechéza,
4. informácie, 5. prosby, 6. Modlitba Pána, 7. záverečná modlitba. Stretnutie sleduje
štruktúru liturgie slova, možno ho doplniť vhodnými piesňami.

Katechéza

FILM: BART DOSTÁVA PÄŤKU

Katechézu  otvoríme  filmom  Bart  dostáva  päťku.  Film  nie  je  samoúčelný,  ponúka
príležitosť na rozhovor o kresťanstve a modlitbe. Bart Simps rozhodne nie je príkladom
autentického kresťana, film ponúka skôr karikatúra. To je to príležitosť na dialóg o
autenticite prežívania viery. Rozhovor možno uviesť otázkou:

„Bart Simpson kresťan?“

Hoci to v tomto dieli výslovne nezaznieva, Bart kresťan je. Vieme to z iných častí.
Otázkou je, či je Bart skutočným kresťanom. A tu už musíme skonštatovať, že je
jeho kresťanstvo  je skôr  paródiou,  karikatúrou.  Môžeme to doložiť  aj  nejakými
pasážami z filmu?

Pri rozhovore so spolužiakom: „Vpredu sedia len cvoci a neplatí to len v autobuse, ale aj v škole a v kostole...
Potenciál nezbednosti je priamo úmerný vzdialenosti jedinca od autority.“ Naozaj sú tí, čo sedia v kostole vpredu,
cvoci?
Bartova modlitba: Bart si Boha s automatom na nápoje a modlitbu s mincami. Pomodlí sa a z automatu vypadne, čo si
objednal. Napriek tomu Boh hrá jeho hru. Ale Bart by na to sám neprišiel.

Na druhej strane možno u Barta oceniť:
1. Bart Sipmson hovorí s Bohom ako s priateľom (Tak starouši..., Tvůj Bart...).
2. V rozhovore s Bohom je úprimný, nehľadá žiadne výhovorky (Já vím, že sem nebil vždycky vzornej...).
3. Hovorí s Bohom o svojich starostiach.
4. Plne mu dôveruje (Já vím, že toho chci moc, ale jestli to vůbec někdo dokáže, seš to ty).
5. Keď získa čas, robí, čo je v jeho silách, aby ho naozaj využil. 

MARATÓN VERZUS BIRMOVKA

Keď ste sa prihlasovali do nášho prípravného kurzu, najprv ste si určite prečítali, čo je naším cieľom:

„Cieľom  prípravného  kurzu  na  prijatie  sviatosti  birmovania  je  formovať
birmovancov k životu človeka, milujúceho Pána, k životu aktívneho kresťana.“

Prečo? Pretože človek, ktorý nežije a nechce žiť ako skutočný kresťan, nemôže prijať sviatosť birmovania.
Nedá sa to, lebo aj keď to niektorí urobia navonok, sviatosť v nich nemôže účinkovať.
Ten cieľ  je  takto rozsiahlo  popísaný  práve preto,  aby sme odlíšili  kresťanstvo a  jeho  rôzne paródie  a
karikatúry.  Aj  Bart  je  kresťan,  lebo  asi  bol  pokrstený.  Ale  to,  ako  svoju  vieru  chápe  a  žije,  má  s
kresťanstvom spoločné len málo. Lenže on to asi ani netuší a tí, čo sedia vpredu v kostole, mu pripadajú
ako cvoci.
Prípravný kurz sa podobá na tréning. Apoštol Pavol prirovnáva svoju misionársku službu k maratónskemu
behu. Je to ako zápas, súťaž, boj. V druhom liste Timotejovi Pavol píše: 

„Mám  vyliať  svoju  krv  na  obetu,  nastáva  čas  môjho  odchodu.  Dobrý  boj  som
bojoval,  beh  som  dokončil,  vieru  som  zachoval.  Už  mám  pripravený  veniec

1 BAER, N.,  YOUCAT Firmkurs Begleitbuch, YOUCAT Verlag, Auburg 2014.  Neoficiálny preklad:  YOUCAT Sprievodca prípravou na
birmovku in:  http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-ii/youcatprievodcapripravounabirmovku
(17.10.20.14).

2 Popis filmu: http://www.iserialy.sk/serial/simpsonovci/s02e01/ (14.08.2014). Film stačí pustiť od 00:08:30.
3 Por.: http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-ii/youcatprievodcapripravounabirmovku (16.10.2014).
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spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj
všetkým, čo milujú jeho príchod.“ (2Tim 4,6-8)

Tým víťazným vencom je pre Pavla večný život s Bohom, spoločenstvo s Bohom, ktoré začína už tu, v tomto
našom živote a pokračuje po smrti nikdy a tam už nikdy neskončí. Žiaden maratónec nebeží len jeden
maratón, zabehne ich možno desiatky. Ale väčšina asi má taký, ktorý považuje za kľúčový. Pavol urobil vo
svojom živote veľkú službu, mnohých ľudí priviedol k viere, boli to jeho víťazstvá, akoby vyhral mnoho
maratónov. A všetko to bolo predprípravou k najväčšiemu maratónu jeho života, keď zomrel za vieru v
Krista.

Nasleduje dialóg o maratóne, rozprávame sa o tom, čo musí športovec urobiť, aby mohol vyhrať maratón. Budeme sa
držať nasledovných okruhov:
Vedomosti - musí poznať techniku, vedieť právne bežať maratón.
Životný štýl - byť športovcom znamená istý životný štýl s výhodami i obmedzeniami (strava, denný režim, tréning).
Tréning - tréning je každodennou súčasťou jeho života.
Tréner - potrebuje trénera, ktorému sa úplne zverí.

Pre Pavla je trénerom Duch Svätý, ktorým sa nechá viesť. Píše o tom napríklad Lukáš v Skutkoch apoštolov: 
Pavol a Timotej prešli cez Frýgiu a galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať
slovo v Ázii. Keď došli k Mýzii, pokúšali sa dostať do Bitýnie, ale Ježišov Duch im to
nedovolil. Obišli teda Mýziu a zišli do Troady. Tam mal Pavol v noci videnie. Stál
pred ním akýsi Macedónčan a prosil  ho: „Prejdi  do Macedónska a pomôž nám!“
Hneď ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že
nás Boh volá hlásať im evanjelium. (Sk 16,6-10)

O náročnosti tréningového programu Pavol hovorí tiež:
Každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec,
my však neporušiteľný. Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie
akoby som bil do vetra. Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho. (1Kor 9,24-27)

Tvojím tréningovým programom bude tento kurz. Aj tu je trénerom Duch Svätý a animátorský tým má byť v
tomto zmysle jeho týmom. Verím, že ním bude. My urobíme všetko preto, aby si bol pripravený na každý
maratón kresťanského života. Možno to bude drina, ale spolu to zvládneme.
Dôležitým nástrojom nášho programu bude Božie slovo (Biblia) a učenie Katolíckej cirkvi, zhrnuté hlavne v
Katechizme Katolíckej cirkvi a v katechizme pre mládež YOUCAT.

Nasledujú štyri kroky tréningového plánu (nasledujúca strana) a praktické informácie o kurze. Stretnutie zakončíme
prosbami a modlitbou (s. 1 a 2).

ŠTYRI KROKY TRÉNINGOVÉHO PLÁNU4

Scan je v prílohe na konci dokumentu.

4 YOUCAT Príprava na birmovku, KNA, Bratislava 2013, s. 72-74.
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Liturgia slova

ÚVODNÁ MODLITBA5

Prosíme  ťa,  všemohúci  Bože,  nech  nás  tvoja  milosť  ustavične  predchádza
i sprevádza,  aby  sme vždy  horlivo  konali  dobré  skutky. Skrze  nášho Pána Ježiša
Krista,  tvojho  Syna,  ktorý  je  Boh  a s tebou  žije  a kraľuje  v jednote  s Duchom
Svätým po všetky veky vekov.  Amen.

ČÍTANIE6

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom

Bratia, ja Pavol stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. Pre
slabých  som sa  stal  slabým,  aby  som získal  slabých.  Pre  všetkých  som sa  stal
všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, aby
som mal na ňom podiel.

Neviete,  že tí,  čo bežia na  štadióne,  bežia síce všetci,  ale  iba  jeden dosiahne
víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa
všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda
tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som bil do vetra. Ale krotím
svoje  telo  a  podrobujem  si  ho,  aby  som  azda,  kým  iným  kážem,  sám  nebol
zavrhnutý.

Počuli sme Božie slovo.

KATECHÉZA A INFORMÁCIE

PROSBY7

S radosťou otvorme srdce mocnému a dobrému Bohu, ktorý nás miluje a vie, čo
potrebujeme. Chváľme ho a volajme:

Teba, Bože, chválime, tebe dôverujeme.

1. Zvelebujeme ťa, všemohúci Bože, Kráľ vesmíru, že si nás, neverných a hriešnych, povolal, aby
sme poznali tvoju pravdu a verne ti slúžili.

2. Bože, ty si nám otvoril bránu svojho milosrdenstva; nedopusť, aby sme zišli z cesty života.

3. Nebeský Otče, daj nám ducha modlitby a oddanosti, aby sme ti ustavične vzdávali vďaky za
všetko.

Otče náš...

ZÁVEREČNÁ MODLITBA8

Pane Ježišu Kriste, pripravujeme sa na birmovanie. Buď pri nás a pomáhaj nám
každý deň viac rozumieť, čo pre nás znamená tvoj život a tvoje posolstvo. Príď nám
naproti, keď sa budeme v nasledujúcich mesiacoch približovať k tebe, aby sme ťa
lepšie  spoznali.  A  zober  nás  za  ruku,  keď  nás  bude  pohodlie  vytláčať  zo
spoločenstva s tebou. Amen.

5 Modlitba dňa, 28. cezročná nedeľa.
6 Por.: 1Kor 9,19.22-27.
7 Por.: Prosby, Ranné chvály, nedeľa – 4. týždeň žaltára.
8 YOUCAT  Sprievodca  prípravou  na  birmovku,  s.  5,  in:  http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-

ii/youcatprievodcapripravounabirmovku (17.10.20.14).
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