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BirmT!vity: kreslenie
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BirmT!vity: kreslenie

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

BISKUP

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

FARNOSŤ

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

BIRMOVANIE

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

VYUČOVANIE
NÁBOŽENSTVA

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

KRST

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

KRV KRISTOVA

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

BOHOSTÁNOK

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

SV. PETER

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

SV. JOZEF

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

BOH

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

JEŽIŠ KRISTUS

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

RÍM

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

MÁRIA

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

POŽEHNANIE

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

MODLITBA

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

BISKUP

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

BISKUP

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

BISKUP

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

BISKUP

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

BISKUP

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

KAPLÁN

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

OMŠA

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

OLTÁR

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

NOVÝ ZÁKON

Nakresli bez
použitia slov alebo

čísel výraz

MITRA



BirmT!vity: vysvetlenie
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BirmT!vity: vysvetlenie

PÁPEŽ

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Vatikán, Ratzinger,
Bergolio, Benedikt,

František

JEŽIŠ

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Kríž, Boh, Syn, Kristus

BOH

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Otec, Stvoriteľ,
Všemohúci, Ježiš

MÁRIA

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Matka, Jozef, Panna,
Betlehem

PÁPEŽ

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Vatikán, Ratzinger,
Bergolio, Benedikt,

František

BIRMOVANIE

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Biskup, krizma, olej,
birmovný rodič,

birmovka

KOSTOL

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Farár, dom, omša,
nedeľa

NEDEĽA

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Týždeň, sobota,
pondelok, kostol

VEĽKÁ NOC

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Vajíčka, kraslice,
korbáč, oblievačka,
zmŕtvychvstanie,

sviatok

OMŠA

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Nedeľa, kostol, farár,
spievať

KŇAZ

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Farár, kaplán, kostol,
omša

PÁPEŽ

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Vatikán, Ratzinger,
Bergolio, Benedikt,

František

PRIJÍMANIE

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Chlieb, víno, telo
Kristovo, eucharistia

HOSTIA

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Chlieb, telo,
prijímanie, jesť

KALICH

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Víno, krv, prijímanie,
pohár

MINIŠTRANT

Vysvetli termín bez
použitia slov:

chlapec, kostol,
oblečenie, sukňa

MOJŽIŠ

Vysvetli termín bez
použitia slov:

prikázania, púšť,
egypt, faraón

STVORENIE

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Sedem dní, Boh,
všetko

ADAM

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Boh, raj, človek, prvý,
Eva

EVA

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Boh, raj, človek,
žena, prvá, Adam

BIBLIA

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Kniha, Cirkev, farár,
evanjelium

STARÝ ZÁKON

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Biblia, židia, čítanie,
kostol

APOŠTOL

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Ježiš, Peter, Pavol,
dvanásť

DESATORO

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Prikázania, Mojžiš,
vrch, desať

KÁZEŇ

Vysvetli termín bez
použitia slov:

Omša, farár,
rozprávanie, nedeľa



BirmT!vity: pantomíma
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BirmT!vity: Pantomíma

BISKUP

Zahraj pantomímu.

CIRKEV

Zahraj pantomímu.

SV. PRIJÍMANIE

Zahraj pantomímu.

BIRMOVANIE

Zahraj pantomímu.

NEDEĽA

Zahraj pantomímu.

MINIŠTRANT

Zahraj pantomímu.

SVIECA

Zahraj pantomímu.

KADIDLO

Zahraj pantomímu.

KOSTOL

Zahraj pantomímu.

SVÄTENÁ VODA

Zahraj pantomímu.

KRÍŽ

Zahraj pantomímu.

JEŽIŠ

Zahraj pantomímu.

KRST

Zahraj pantomímu.

SANDÁLE

Zahraj pantomímu.

PÚŤ

Zahraj pantomímu.

RUŽENEC

Zahraj pantomímu.

MODLITEBNÁ
KNIHA

Zahraj pantomímu.

KÁZEŇ

Zahraj pantomímu.

STARÝ ZÁKON

Zahraj pantomímu.

PASTIER

Zahraj pantomímu.

OVCA

Zahraj pantomímu.

POŽEHNANIE

Zahraj pantomímu.

VÍNO

Zahraj pantomímu.

VODA

Zahraj pantomímu.

CHLIEB

Zahraj pantomímu.



PRÍLOHY Čo sa môžeme o Bohu dozvedieťČo sa môžeme o Bohu dozvedieť

Karty: Rôzne predstavy o Bohu
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Ježiš a jeho učeníci



Horiaci ker



Stvorenie sveta



Citáty

„Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha
nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás

priateľmi, pretože som vám oznámil
všetko, čo som počul od svojho Otca.“

(B»Jn 15,15)

„Veď Boh tak miloval svet, že dal
svojho jednorodeného Syna, aby

nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby
mal večný život.“ (B»Jn 3,16)

„Na zemi sme preto, aby sme poznali a
milovali Boha, konali podľa jeho vôle

dobro a jedného dňa prišli do neba.“ (Y»1)

„Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi
dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby
videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo
si ma miloval pred stvorením sveta.“ 



(B»Jn 17, 24)



Stretnutie s Bohom v chatrči2

Neprešiel ani pätnásť metrov, keď zacítil, ako zozadu pred neho prenikol náhly závan tepla. Ľadové ticho prelomil
vtáčí štebot. Z cesty pred ním rýchlo mizol sneh a ľad, akoby ju niekto vysúšal fénom. Mack zastal a pozeral, ako sa
všade okolo rozpúšťa biely príkrov, a na jeho mieste sa vynára a rýchlo rastie tráva a kvety. Tri jarné týždne sa pred
jeho očami odohrali za tridsať sekúnd. Pretrel si oči a usiloval sa zachovať pokoj uprostred rozvírenej aktivity. Dokonca
aj pri miernom snežení, ktoré nastalo, sa vločky menili na drobné kvety, lenivo unášané k zemi. 

To, čo videl, samozrejme, nebolo možné. Snehové záveje zmizli a divé letné kvety začali sfarbovať okraje cestičky až
po les, kam len dovidel. Pomedzi stromy rýchlo za sebou lietali červienky a pinky. Po cestičke pred ním občas prebehli
veveričky a burunduky. Niektoré zastali, posadili sa a chvíľu ho pozorovali, kým zasa zmizli medzi porastom. Dokonca
mal pocit, že vidí, ako sa z prítmia lesa vynára mladý jeleň, no kým sa stihol lepšie prizrieť, bol preč. A akoby to
nestačilo,  vzduch naplnila  vôňa,  nielen  vznášajúca  sa  aróma divých  lesných kvetov,  ale  aj  ruží,  orchideí  a  iných
exotických rastlín z tropickejšieho podnebia. 

Mack už nemyslel na cestu domov. Zmocnil sa ho strach, akoby otvoril Pandorinu skrinku a vtiahlo ho to doprostred
šialenstva, kde bude navždy stratený. Neisto, opatrne sa zvrtol a usiloval sa zachovať si aspoň kúsok zdravého rozumu. 

Bol zarazený. Len málo toho, ak vôbec niečo, zostalo rovnaké. Rozpadajúcu sa chatrč nahradila pevná a pôvabná
zrubová chata, ktorá zrazu stála priamo medzi ním a jazerom, čo teraz videl hneď nad strechou. Bola vybudovaná z
ručne olúpaných celistvých brvien, prispôsobených tak, že do seba dokonale zapadali. 

Namiesto  tmavého  nevľúdneho  krovia,  vresu  a  všehojníka  bolo  všetko,  čo  teraz  Mack  videl,  perfektné  ako  na
pohľadnici. Dym sa lenivo dvíhal z komína k podvečernej oblohe, čo bol znak aktivity v chate. Okolo prednej verandy
bol vybudovaný chodník, ohraničený malým bielym latkovým plotom. Z blízkosti počul smiech, azda zvnútra, no nebol
si istý. 

Zrejme to takto vyzerá pri úplnom psychotickom zrútení. „Šaliem,” zašepkal Mack sám pre seba. „Toto nemôže byť
naozaj. Nie je to reálne.” Bolo to miesto, aké si Mack vedel predstaviť len v najkrajších snoch, a preto mu všetko
pripadalo o to podozrivejšie. Výjavy boli nádherné, vône omamné, a jeho nohy ho, akoby mali vlastnú vôľu, viedli
naspäť po cestičke a na prednú verandu. Všade kvitli kvety a zmes ich vôní spolu s arómou byliniek v ňom prebúdzali
náznaky dávno zabudnutých spomienok. Vždy pred ním spomínali, že nos je najlepším spojivom s minulosťou, a teraz
mu do mysle prenikali dávne spomienky z vlastného detstva. 

Na verande znova zastal. Hlasy zjavne vychádzali zvnútra. Mack premohol náhle nutkanie utiecť, akoby bol malým
deckom, čo hodilo loptu do susedovej kvetinovej záhradky. „Ale ak je vnútri Boh, aj tak by to neprinieslo veľa dobrého,
však?” Zavrel oči a pokrútil hlavou v úsilí zahnať halucinácie a vrátiť sa do skutočnosti. No keď ich otvoril, ešte vždy
bolo všetko tam. Skusmo sa načiahol a dotkol sa dreveného zábradlia. Naozaj pôsobilo ako skutočné. 

Teraz čelil ďalšej dileme. Čo má človek urobiť, keď príde ku dverám domu, alebo v tomto prípade chaty, kde by mohol
byť Boh? Má zaklopať? Boh pravdepodobne už vie, že je tam Mack. Azda by mal jednoducho vojsť dnu a predstaviť sa,
to mu však pripadalo rovnako absurdné. A ako by ho mal osloviť? Mal by ho nazvať Otec, či Všemohúci, alebo azda Pán
Boh? A nebolo by azda najlepšie, keby klesol na kolená a vzdal mu úctu, hoci sa na to necíti? 

Keď sa pokúšal navodiť si nejakú vnútornú rovnováhu, hnev, o ktorom si myslel, že v ňom prednedávnom nadobro
utíchol, sa začal znova vynárať. Už si nerobil problémy s tým, ako osloviť Boha. Povzbudený svojím hnevom pristúpil ku
dverám. Povedal si, že hlasno zaklope a uvidí, čo sa bude diať, no len čo zdvihol päsť, aby to urobil, dvere sa otvorili a
pozeral do tváre mohutnej rozžiarenej Afroameričanky. 

Inštinktívne  uskočil,  no  bol  priveľmi  pomalý.  S  rýchlosťou,  ktorú  pri  jej  mohutnej  postave  nečakal,  prekonala
vzdialenosť medzi nimi, strhla ho do náručia, nadvihla zo zeme a zakrútila ním ako malým deckom. A po celý čas
vykrikovala jeho meno – „Mackenzie Alien Phillips” –s nadšením, akoby videla dávno strateného milovaného príbuzného.
Napokon ho znova postavila na zem, dala mu ruky na plecia a odstrčila ho, akoby si ho chcela lepšie prezrieť. 

„Mack, tak si tu!” takmer vybuchla od nadšenia. „A taký urastený. Ozaj som sa nemohla dočkať, kedy ťa uvidím zoči-
voči. Je nádherné, že si tu s nami. Človeče, ako ťa ľúbim!” Po týchto slovách ho znova objala. 

Mack nenachádzal slová. V priebehu niekoľkých sekúnd táto žena porušila všetky spoločenské spôsoby, pri dodržiavaní
ktorých sa cítil v bezpečí. No niečo z toho, ako vyzerala a vykríkla jeho meno, spôsobilo, že aj on sa cítil rovnako
potešený, že ju vidí, i keď netušil, kto je. 

Náhle ho uchvátila vôňa, ktorá sa z nej šírila, a otriaslo to ním. Bola to vôňa kvetov, medzi ktorými prevládali gardénia
a jazmĺn, bezpochyby parfum jeho mamy, ktorý ukrýval  vo svojej plechovej škatuľke. Už predtým sa cítil  byť na
zradnom pokraji emócií, a teraz ho vyviedla z rovnováhy úchvatná vôňa a s ňou spojené spomienky. Cítil, ako sa mu na
pozadí očí tvoria slzy, akoby klopali na dvere jeho srdca. Zdalo sa, že aj ona ich vidí. 

„To je v poriadku, zlato, môžeš dať všetkému voľný priechod… Viem, že ťa ranili, a viem, že si nahnevaný a zmätený.
Tak to zo seba uvoľni. Duši robí dobre, keď občas dovolí, nech prúdi voda – liečivá voda.” 

2 YOUNG, W.P., Chatrč, Tatran, Bratislava 2009, kapitola: Hádaj, kto príde na večeru.



No kým Mack nemohol zastaviť slzy, ktoré mu napĺňali oči, nebol pripravený odísť – ešte nie, nie od tejto ženy. So
všemožným úsilím  zabránil  tomu,  aby  znova  nepadol  do  čiernej  diery  svojich  pocitov.  A žena  tam stále  stála  s
natiahnutými  rukami,  akoby  to  naozaj  boli  ruky  jeho  mamy.  Cítil  prítomnosť  lásky.  Bola  hrejivá,  pozývajúca,
roztápajúca. 

„Nie si pripravený?” odvetila. „To je v poriadku, všetko budeme robiť, ako ti to vyhovuje, a v primeranom čase. No,
poď dnu. Môžem ti vziať kabát? A tá pištoľ? Naozaj ju nepotrebuješ, však? Veď nechceme nikomu ublížiť.” 

Mack si nebol istý, čo má urobiť, ani čo povedať. Kto to je? A ako to vie? Bol ako prirastený k miestu, kde stál, no
pomaly, mechanicky si vyzliekol kabát. 

Veľká čierna žena vzala kabát a podal jej pištoľ, ktorú chytila dvoma prstami, akoby bola kontaminovaná. Len čo sa
zvrtla, aby vošla do chaty, spoza jej chrbta sa vynorila drobná žena, zjavne Ázijčanka. „Dovoľ mi, nech vezmem toto,”
povedala spevavým hlasom. Zjavne nemala na mysli kabát ani pištoľ, ale niečo iné, a v okamihu stála pred ním. Stŕpol,
keď zacítil, ako mu niečo jemne prechádza po tvári. Bez toho, aby sa pohol, pozrel nadol a videl, že má v rukách
krehkú  krištáľovú  fľaštičku  a  malý  štetec,  taký,  ako  používali  Nan  a  Kate,  keď  si  nanášali  mejkap.  Jemne  mu
odstraňovala niečo z tváre. 

Skôr ako sa mohol spýtať, usmiala sa a zašepkala: „Mackenzie, všetci máme veci, ktoré si vážime tak, že ich zbierame,
však?” Mysľou mu preblesla jeho plechová škatuľka. „Ja zbieram slzy.” 

Keď ustúpila, Mack sa pristihol, že nechtiac škúli smerom k nej, akoby to malo jeho očiam umožniť, aby ju lepšie
videl. No bolo to zvláštne, stále na ňu nevedel dobre zaostriť; akoby sa vo svetle trblietala a jej vlasy viali všetkými
smermi, hoci necítil ani vánok. Bolo takmer ľahšie uvidieť ju kútikom oka, než pozrieť na ňu priamo. 

Pozrel za ňu a videl, že z chaty sa vynára tretia osoba, tentoraz muž. Vyzeral, akoby pochádzal z Blízkeho východu. Bol
oblečený ako robotník, mal aj opasok s nástrojmi a rukavice. Uvoľnene stál, opieral sa o futro dvier a ruky mal skrížené
pred sebou. Jeho džínsy boli pokryté pilinami a rukávy károvanej košele mal vyhrnuté, odhaľovali svalnaté predlaktia.
Črty tváre mal príjemné, no nebol mimoriadne pekný –skrátka, nebol mužom, ktorý by vytŕčal z davu. No oči a úsmev
mu rozžiarili tvár a Mack zistil, že od neho nemôže odtrhnúť pohľad. Mack znova cúvol, bol mierne ohúrený. „Je vás
ešte viac?” spýtal sa trochu chrapľavo. 

Tí traja na seba pozreli a rozosmiali sa. Mack sa neubránil úsmevu. „Nie, Mackenzie,” zachichotala sa čierna žena.
„Máš tu len nás, a ver mi, je nás viac ako dosť.” 

Mack sa znova ukradomky pozrel na Ázijčanku. Odhadoval, že táto pružne pôsobiaca žena je azda zo severnej Číny
alebo z Nepálu, a možno patrí k mongolskému etniku. Bolo to ťažké zistiť, pretože jeho oči sa museli namáhať, aby ju
vôbec  uvideli.  Podľa  oblečenia  predpokladal,  že  je  správkyňou  alebo  záhradníčkou.  Cez  opasok  mala  prevesené
rukavice, nie ťažké kožené ako muž, ale z jemnej bavlnenej tkaniny a gumy, také, ako používal Mack pri práci doma na
dvore. Oblečená bola v jednoduchých džínsoch s ornamentálnym zdobením a lemovkou – na kolenách mala blato z
miesta, kde pri práci kľačala – a v blúzke žiarivých farieb so žltými, červenými a modrými škvrnami. Vedel však, že je
to skôr pocit a nie skutočný zrakový vnem, pretože sa mu pred očami mihala, zjavovala sa a mizla. 

Vtedy vošiel muž, dotkol sa Mackovho pleca, pobozkal ho na obe líca a mocne objal. Mack hneď vedel, že mu je
sympatický. Potom muž ustúpil a znova k nemu prišla Ázijčanka, tentoraz mu priložila k tvári obe ruky. Postupne a
zámerne k nemu približovala tvár, no len čo si predstavil, že ho chce pobozkať, zastavila sa a pozrela mu hlboko do
očí. Mack si pomyslel, že cez ňu takmer vidí. Potom sa usmiala a jej vône akoby ho ovinuli a zdvihli mu z pliec veľké
bremeno, ako keby dosiaľ nosil v plecniaku výstroj. 

Mack sa odrazu cítil ľahší ako vzduch, takmer akoby už ani nestál na zemi. Bol v jej objatí bez toho, že by ho ozaj
objímala, alebo sa ho čo i len dotýkala. Len keď odstúpila, čo bolo azda už o niekoľko sekúnd, uvedomil si, že ešte
vždy stojí na nohách a tie sa naďalej dotýkajú dlážky verandy. 

„Ach, nič si z nej nerob,” zasmiala sa mohutná černoška. „Takto pôsobí na každého.” 

„Páči sa mi to,” zamrmlal a tí traja sa rozosmiali. Mack si uvedomil, že sa smeje spolu s nimi, hoci nevedel presne
prečo, a bolo mu to vlastne jedno. 

Keď sa napokon prestali chichotať, mohutná žena položila Mackovi ruku okolo pliec, pritiahla ho k sebe a povedala:
„Dobre, my vieme, kto si, ale mali by sme sa ti asi predstaviť. Ja,” vzletne mávla rukou, „som gazdiná a kuchárka.
Môžeš ma volať Elousia.” 

„Elousia?” spýtal sa Mack a vôbec nič nechápal. 

„Dobre, nemusíš ma volať Elousia; je to len meno, ktoré mám veľmi rada a má pre mňa zvláštny význam. Tak,” skrížila
si ruky a jednu dlaň si dala pod bradu, akoby mimoriadne intenzívne uvažovala, „ma môžeš volať takisto, ako ma
nazýva Nan.” 

„Čože? Nemyslíš…” Mack bol prekvapený a ešte zmätenejší. Hádam to nie je Tato, ktorý poslal odkaz? „Teda, hovoríš
Tato?” 

„Áno,” odvetila a usmiala sa. Čakala, kým prehovorí, akoby mal v úmysle niečo povedať, hoci to tak vôbec nebolo. 



„A ja,” prelomil ticho muž, ktorý vyzeral na tridsiatnika a bol o niečo nižší ako Mack, „sa tu usilujem všetko opravovať
a udržovať. Rád robím manuálne práce, hoci, ako ti môžu povedať tie dve, rovnako rád ako ony varím a pracujem v
záhrade.” 

„Vyzeráš, akoby si pochádzal z Blízkeho východu, si azda Arab?” hádal Mack. 

„V skutočnosti som bratanec tej veľkej rodiny. Som Hebrej, aby som bol presný, z Judášovej rodiny.” 

„Potom…” Macka ohromilo to, čo si práve uvedomil. „Potom si…” 

„Ježiš? Áno. A ak chceš, môžeš ma tak volať. Napokon, stalo sa to mojím bežným menom. Mama ma volala Ješua, no
reagujem aj na Jošua, či dokonca Jesse.” 

Mack od úžasu onemel. To, na čo sa pozerá a čo počuje, jednoducho nesedí. Je to všetko také nemožné… no je tam, je
tam však skutočne? Odrazu mu bolo mdlo. Zaplavili ho emócie a jeho myseľ sa zúfalo usilovala vyrovnať so všetkými
informáciami. Práve keď sa chcel zrútiť na kolená, priblížila sa Ázijčanka a odvrátila jeho pozornosť. 

„A ja som Saraju,” povedala, s ľahkým úklonom nachýlila hlavu a usmiala sa. „Okrem iného udržiavateľka záhrad.” 

Myšlienky sa valili jedna cez druhú a Mack sa usiloval prísť na to, čo má urobiť. Je jeden z týchto ľudí Boh? Čo ak sú to
halucinácie alebo anjeli, a Boh príde neskôr? To by mohlo byť trápne. Kedze sú traja, azda je to Svätá Trojica. No dve
ženy a muž, a ani jeden z nich nie je beloch? No napokon, prečo vlastne bral ako samozrejmosť predpoklad, že Boh je
biely? Vedel, že mu myseľ lieta sem a tam, a tak sa sústredil na jedinú otázku, na ktorú najviac túžil dostať odpoveď. 

„No potom,” zmohol sa Mack na otázku, „kto z vás je Boh?” 

„Ja,” jednohlasne odvetili všetci traja. Mack pozeral z jedného na druhého, a hoci ešte nechápal, čo vidí a počuje,
akosi im veril. 



PRÍLOHY Prečo na svete niečo škrípePrečo na svete niečo škrípe

Človek vyhodil do povetria spojenie s Bohom
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Krátke divadlo o páde do hriechu: B»Gn 2,16-17; 3,1-13

A Pán, Boh, prikázal človekovi: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania
dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.“ No had bol
ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal Boh:
»Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!«?“

Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je
v  strede  raja,  nám  Boh  povedal:  »Nejedzte  z  neho,  ani  sa  ho  nedotýkajte,  aby  ste
nezomreli!«“

Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria
sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ A žena videla, že strom je na
jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý, nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala
aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí.
Zošili figové listy a urobili si zásterky.

A potom, keď počuli hlas Pána, Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl
sa Adam i jeho žena pred Pánom, Bohom, medzi stromami záhrady.  I zavolal Pán, Boh, Adama a
povedal mu: „Kde si?“ On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som
nahý, a preto som sa skryl.“  Vravel  mu: „Kto ťa upozornil,  že si  nahý?!  Jedol  si  azda zo
stromu, z ktorého som ti jesť zakázal?!“ Adam odpovedal: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá
mi dala zo stromu a ja som jedol.“ Potom povedal Pán, Boh, žene: „Prečo si to urobila?!“ A ona
odpovedala: „Had ma naviedol, i jedla som.“



PRÍLOHY Ježiš – viac, než človekJežiš – viac, než človek

Puzzle Ježiš: Človek alebo Boh
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Pracovný list: Ježiš kriesi Lazára z mŕtvych
Jn 11,17-19.34-41-43-44

1. Čo ťa najviac prekvapilo na správe o vzkriesení Lazára?

□ Že Ježiš mohol mŕtveho prebudiť k životu.

□ Že Ježiš plakal, pretože Lazár zomrel.

□ Že Lazár bol pochovaný v jaskyni.

□ Že Ježiš nezabránil Lazárovej smrti.

□ Že tejto historke vôbec niekto verí.

□ ____________________________________________________________________________________________________

2. Čo ti tento príbeh hovorí o Ježišovi?

□ Ježiš je slaboch, pretože verejne plače.

□ Ježiš je mocný čarodejník, ktorý vie prebudiť mŕtvych.

□ Ježiš je Boh.

□ Ježiš je skutočný človek a skutočný Boh.

□ ____________________________________________________________________________________________________

3. Čo je pre teba zvlášť dôležité na správe o Lazárovi?

□ Ježiš je človek, ktorý má city a vie byť aj smutný.

□ Ježiš je Boh a mŕtvych môže vzkriesiť.

□ Ježiš je človek a má priateľov.

□ Ježiš je Boh a možno sa s ním priateliť.

□ Pre mňa nemá to rozprávanie žiaden význam.

□ ____________________________________________________________________________________________________

4. Kto je Ježiš pre teba?

□ Vymyslená postava, niečo ako Harry Potter.

□ Múdry učiteľ, ktorý mal pred 2000 rokmi zopár dobrých nápadov.

□ Prorok, ktorého poslal Boh, aby nám ukázal, ako máme žiť.

□ Boží Syn.

□ ____________________________________________________________________________________________________



B»Jn 11,17-19.34-41.43-44

Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe. Betánia bola pri Jeruzaleme,
vzdialená asi  pätnásť stadií,  a tak prišlo  k Marte a Márii  veľa  Židov potešiť ich v žiali  za
bratom. 

Ježiš sa sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil.
Židia povedali: „Hľa, ako ho miloval!“ No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten, čo otvoril
oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!“

Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom.  Ježiš povedal:
„Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni
v hrobe.“ Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“ Odvalili teda
kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Keď to
povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“

A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal:
„Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“



PRÍLOHY Prečo musel Ježiš zomrieť?Prečo musel Ježiš zomrieť?

Kríž prekonáva odlúčenie od Boha
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Poznámky k textu

1. skupinka: B»1Pt 2,24-25: Peter v tomto texte opäť vysvetľuje, že Ježiš svojou smrťou (svojimi ranami) na seba vzal
našu vinu („niesol naše...hriechy“). Výrazmi „pastier a biskup našich duší“ sa tu myslí Ježiš.

Sám  vyniesol  naše  hriechy  na  svojom  tele  na  drevo,  aby  sme  zomreli  hriechu  a  žili  pre
spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k
pastierovi a biskupovi svojich duší.

2. skupina: B»Rim 3,23-26: Apoštol Pavol na tomto mieste vysvetľuje, že Ježiš vo svojej smrti (skrze svoju krv) vzal na
seba naše viny (zmieril nás). Ďalšou dôležitou vecou, ktorú tu zdôrazňuje je, že Kristus nás zachránil bez toho, aby sme
si to zaslúžili. To znamená, že Boh nás zachránil na základe svojho slobodného rozhodnutia (z lásky) a nie preto, že by
sme si to my nejako získali.

Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením
v  Kristovi  Ježišovi.  Jeho  Boh  ustanovil  ako  prostriedok  zmierenia  skrze  jeho  krv
prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti  prehliadal predošlé
hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám
je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.



PRÍLOHY Expedícia za Duchom SvätýmExpedícia za Duchom Svätým07



MUSÍME SA SPOLU
ROZPRÁVAŤ I. Modlitba – dotyk so živým BohomModlitba – dotyk so živým Bohom

Pantokrator
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Kríž so San Damiano



Žalmové úryvky

Blažený  človek,  čo  nekráča  podľa  rady  bezbožných  a  nechodí  cestou  hriešnikov,  ani
nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i
nocou. (B»Ž 1,1-2)

Prečo  sa  búria  pohania?  Prečo  národy  snujú  plány  daromné?  Povstávajú  pozemskí  králi  a
vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému: „Rozbime ich okovy a ich jarmo
zhoďme zo seba!“ (B»Ž 2,1-3)

Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! Mnohí povstávajú proti mne. Mnohí o mne hovoria:
„Boh mu nepomáha.“ Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje. (B»Ž
3,1-3)

Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc. V súžení si mi uľavil. Zmiluj sa
nado mnou a vyslyš moju modlitbu.  Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? Prečo máte
záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá? (B»Ž 4,1-2)



Malá škola modlitby3

3 YOUCAT Modlitby pre mladých, KNA, Bratislava 2012, s. 12-15.









Fiktívne modlitby

Dávid je v triede vylúčený z kolektívu. Ostatní chalani sa mu posmievajú a ignorujú ho. Ale ak
niečo treba, využijú ho ako obetného baránka. Lena si ho už dlhšie všíma. Je jej Dávida ľúto.
Preto sa modlí: „Ježiš urob predsa niečo, aby s Dávidom nezaobchádzali tak zle.“

Alex veľmi túžil po novej počítačovej hre. Z otcovho písacieho stola vzal peniaze a kúpil si ju.
Večer sa v posteli modlil: „Ježiš, daj, aby si to otec nevšimol.“

Pani Drewesová má 84 rokov a už dlho trpí ťažkou chorobou. Často máva bolesti, ktoré trvajú
aj celé dni. Vtedy sa modlieva: „Ach Ježiš, daruj mi zdravie alebo mi uber z týchto bolestí. Ale
nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“

Evelin neznáša matiku. Úlohy obyčajne odpisuje od kamarátky. Večer pred písomkou sa modlí:
„Bože,  pomôže mi  napísať na  dvojku.“  Keď zinkasuje guľu,  je  jej  jasné,  že modlenie  sa
nezaberá.

Juro videl v telke správu o brazílskych deťoch ulice. Odvtedy sa modlí každý deň za pomoc pre
ne.

Povzbudenia k modlitbe

Modlitba začína oslovením. To volíš podľa toho, ktorú Božskú osobu chceš osloviť. Nie je na to
žiaden predpis. Len maj na pamäti, s kým hovoríš. Typické oslovenia sú: Bože, Večný Bože,
Ježiš, Ježišu, Pane, Duchu Svätý...

Modlitbu môžeš začať krátkou chválou

Porozprávaj Bohu, čím práve žiješ, čo ti robí radosť, z čoho máš strach, či starosti.

Zver Bohu svoje prosby.

Sú v tvojom okolí ľudia, ktorí trpia núdzu, ktorým sa nedarí? Mysli v modlitbe aj na nich.

Určite je v tvojom živote aj veľa vecí, za ktoré môžeš byť vďačný. Aj tie by mali mať miesto v
tvojej modlitbe.

Možno neboli posledné dni tvojimi najlepšími. V tom prípade pros Pána o odpustenie za to, v
čom si zlyhal.

Amen  uzatvára  naše  modlitby.  Toto  kratučké  slovo  znamená  približne:  „Áno,  nech  sa  tak
stane.“



PRÍLOHY Cirkev – domov pre mňa i pre tebaCirkev – domov pre mňa i pre teba

Hierarchia cirkvi
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Hra: My sme Cirkev

Úloha: Postaviť misku na stôl, nožnicami otvoriť vrecko s cukríkmi a naplniť misku gumovými medvedíkmi. 

Nesmieš sa ničoho dotknúť ani sa pohnúť čo i len o centimeter. Za to môžeš hovoriť, koľko len chceš.

Nesmieš sa ničoho dotknúť ani sa pohnúť čo i len o centimeter. Nemôžeš ani nič povedať, okrem ÁNO, NIE, JA a JA NIE.
Gumové medvedíky sa nachádzajú niekde pri okne.

Nesmieš sa ničoho dotknúť ani sa pohnúť čo i len o centimeter. Nemôžeš ani nič povedať, okrem ÁNO, NIE, JA a JA NIE.
Nožnice sa nachádzajú v koši na papier.

Nesmieš sa ničoho dotknúť ani sa pohnúť čo i len o centimeter. Nemôžeš ani nič povedať, okrem ÁNO, NIE, JA a JA NIE.
Miska sa nachádza v skrinke.

Môžeš sa pohnúť len vtedy, keď presne vieš, kde sú gumové medvedíky, nožnice a miska. Nesmieš niesť naraz viac vecí.
Nesmieš veci použiť, otvoriť, alebo ich priniesť do blízkosti stola. Nemôžeš povedať nič okrem ÁNO, NIE, JA a JA NIE.

Môžeš sa pohnúť len vtedy, keď máš v ruke gumové medvedíky. Ničoho iného sa nesmieš dotknúť. Nemôžeš povedať nič
okrem ÁNO, NIE, JA a JA NIE.

Môžeš sa pohnúť len vtedy, keď máš v rukách nožnice. Ničoho iného sa nesmieš dotknúť. Nemôžeš povedať nič okrem
ÁNO, NIE, JA a JA NIE.

Môžeš sa pohnúť len vtedy, keď máš v rukách misku. Ničoho iného sa nesmieš dotknúť. Nemôžeš povedať nič okrem
ÁNO, NIE, JA a JA NIE.



TO TI JE DARČEK! Eucharistia alebo o Božej veľkorysostiEucharistia alebo o Božej veľkorysosti

Pozvanie na párty

Milý XY,

srdečne Ťa pozývam túto nedeľu na moju párty. Už sme sa dlhšie nevideli a o to viac sa na teba teším.
Dúfam, že sa spolu aspoň trochu porozprávame, chcel by som ti toho tak veľa povedať.

Viem, že máš iný hudobný vkus, no Johann-Sebastian sľúbil, že bude robiť DJ. Vieš aký je:-). Dúfam, že
ťa to neodradí.

Aj Marcel príde. Ja viem, že ho nemôžeš vystáť, ale ja ho mám skutočne rád. Niekedy je trochu mimo,
však to poznáš, ale veď sa s ním nemusíš baviť ak nechceš.

Každopádne budem sa veľmi tešiť, keď prídeš.

Tvoj priateľ 

Ježiš

PS: Musím ti povedať niečo zvlášť dôležité! :) Ale o tom až v nedeľu!
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S E N T  S T R A I G H T  F R O M  H E A V E N



Párty citáty

Tá hudba je otrasná

Aj Marcel príde. S tým v jednej miestnosti nevydržím.

V nedeľu nemôžem, chcem si pozrieť telku.

Veď som s tebou volal minulý týždeň, načo mám  chodiť na nejakú párty!

Keby si spravil tú párty v lese, určite by som prišiel.

Tento rok som už na tvojej párty bol. Netreba to preháňať.

To je pre mňa príliš skoro. Nemôžeš to posunúť na neskôr?

Citáty Koncil a Písmo

B»Mt 18,20: 

„Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“

SC 7:

„Ježiš je prítomný vo svojom slove, lebo on sám hovorí, keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo.“

B»Lk 22,19-20:

Ježiš vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa
dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento
kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“



Pracovný list: Posledná večera

B»Lk 22,14-20

Čo ťa v správe o poslednej večeri najviac prekvapilo?

 Že Ježiš sa tešil, že môže so svojimi učeníkmi sláviť.

 Že Ježiš vedel, že bude trpieť a že zomrie.

 Že Ježiš učeníkom prízvukoval, aby to slávenie opakovali na jeho pamiatku.

 Že rozlomený chlieb má byť jeho telom.

 ______________________________________________________________________________________________

Čo je podľa teba na tejto krátkej správe najdôležitejšie?

 Že Ježiš sa tešil, že môže so svojimi učeníkmi sláviť.

 Že Ježiš vedel, že bude trpieť a že zomrie.

 Že Ježiš učeníkom prízvukoval, aby to slávenie opakovali na jeho pamiatku.

 Že rozlomený chlieb má byť jeho telom.

 ______________________________________________________________________________________________

Čo ten text znamená pre teba osobne?

 Ježiš sa teší na slávenie so mnou.

 Omšu vymyslel a ustanovil Ježiš osobne („Toto robte na moju pamiatku“).

 V prijímaní môžem byť k Ježišovi tak strašne blízko, pretože premenený chlieb je skutočne jeho telom.

 Nič. To všetko sa stalo pred 2000 rokmi a nemá to s nami nič spoločné.

 ______________________________________________________________________________________________



Kde je Ježiš?



PRÍLOHY Aktualizujem! Spovedám sa!Aktualizujem! Spovedám sa!

Metóda piatich krokov

Uvažovanie Ľútosť

Náprava Vyznanie

Pokánie
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Márnotratný syn





Pracovný list: Príručka strateného syna

Na základe vlastnej skúsenosti napísal stratený syn o rok neskôr
príručku s názvom: Ako som sa dostal z bahna – päť jednoduchých
krokov pre lepší život.

Úloha: Premyslite  si  a  navrhnite  5  krokov  cesty  zmierenia
márnotratného syna. Návrhy pripravte ako názvy kapitol s krátkym
vysvetlením.

Pracovný list: Príručka strateného syna

Na základe vlastnej skúsenosti napísal stratený syn o rok neskôr
príručku s názvom: Ako som sa dostal z bahna – päť jednoduchých
krokov pre lepší život.

Úloha: Premyslite  si  a  navrhnite  5  krokov  cesty  zmierenia
márnotratného syna. Návrhy pripravte ako názvy kapitol s krátkym
vysvetlením.



Sprievodca spoveďou

Spovedné zrkadloSpovedné zrkadlo
Zmyslom spovede je, aby si sa mohol postaviť pred Boha s čistým štítom. Venuj teraz pohľad sebe a svojmu životu a
pouvažuj nad vecami, ktoré stoja medzi tebou a Bohom. Je čas raz navždy urobiť s nimi poriadok. Toto spovedné
zrkadlo ti môže pritom pomôcť pravdivo zhodnotiť teba a tvoj vzťah s Bohom.

Hriechom nie je, keď chcem dobre zarábať, ale keď sa mi blahobyt stane všetkým na svete. A
keď sa bojím, že ak sa podelím s inými a dám im svoje srdce, premárnim si život.

Hriechom nie je len to, keď konám bez lásky, ale aj keď hľadím len na seba a nenechám sa v
prvom rade milovať Bohom.

Hriechom nie je, keď si vychutnávam pekné veci života, ale keď si z nich robím boha a túžim
ich získať za každú cenu.

Hriechom nie  je,  keď trvám na  svojich  právach, ale  keď svoje  práva  zneužívam,  keď sa
správam bezohľadne a bezcitne a keď nerešpektujem práva iných.

Hriechom nie je, keď cítim sexuálnu túžbu a vzrušenie,  ale keď sa pudmi nechám ovládať,
alebo keď iných využívam na uspokojenie vlastnej žiadostivosti.

Hriechom nie je, keď sú mi iní ľudia nesympatickí,  ale keď sa k nim správam, akoby neboli
rovnako ako ja Božími deťmi.

Hriechom ešte  nemusí  byť,  keď iných  ľudí  kritizujem, ale  keď  to  robím unáhlene  alebo
neláskavo a keď ich tým ponižujem alebo zraňujem.

Hriechom nie je, keď sa vo mne nahromadí závisť, škodoradosť alebo hnev, ale keď sa tieto
pocity nesnažím prekonať a nechám sa nimi viesť vo svojom konaní.

Hriechom nie je, keď rozprávam o iných, ale keď o nich bezmyšlienkovite a s nenávisťou
hovorím niečo zlé.

Hriechom nie je, keď v konfliktných situáciách mlčím, ale keď mlčím tam, kde iných ponižujú,
ohovárajú alebo o nich hovoria klamstvá.

Hriechom nie je,  keď sa dostávam do konfliktov,  ale keď sa v hneve odtrhnem z reťaze,
nepočúvam ostatných, nechcem si veci vysvetliť ani sa zmieriť.

Hriechom nie je, keď mám pri modlitbe často prázdne srdce, ale keď modlitbu považujem za
stratu času alebo keď sa vôbec nesnažím otvoriť Bohu a počúvať jeho hlas.

Hriechom nie  je,  keď som vo  svojej  viere  neistý,  ale  keď sa  odtiahnem od  spoločenstva
veriacich,  keď sa  pravidelne  nezúčastňujem bohoslužieb,  keď sú  pre mňa  pozemské veci
dôležitejšie, ako tie nebeské.

Hriechom nie je, keď si v živote robím plány, ale keď pri tom moja viera v Boha nezohráva
nijakú úlohu a keď nemyslím na to, že každý deň môjho života je v jeho rukách.4

4 YOUCAT Príprava na birmovku, s. 98-101. 



Priebeh spovedePriebeh spovede
Ide do tuhého. Je tu ten moment, keď dovolíš Bohu, aby poupratoval v tvojom srdci. Čím dôkladnejšie upratovanie
pripustíš, tým jasnejšia a zrelšia bude tvoja viera. Funguje to takto:

Vojdeš do spovednice alebo na spovedné miesto a pozdravíš. „Pochválený buď Ježiš Kristus,“ tak to je naozaj vhodný
pozdrav.

Kňaz ti odpovie „Na veky, amen“ a pravdepodobne ťa aj milo privíta.

Prežehnáš sa, vieš: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Nezabudni pri tom urobiť skutočný znak kríža, žiadne
odháňanie múch.

Kňaz môže povedať krátku modlitbu, na ktorú odpovieš „Amen“; prípadne prečítať úryvok z Božieho slova.

Svoju spoveď začni krátkou poznámkou o sebe, napríklad: „Spovedám sa Pánu Bohu i vám, otče duchovný, že som od
poslednej spovede spáchal tieto hriechy. Naposledy som sa spovedal“ [a tu povieš, kedy si sa naposledy spovedal].
Môžeš povedať aj svoje meno, prípadne vek.

Potom  vyznaj svoje hriechy, je fajn, ak máš napísané aj nejaké tie poznámky, aby si nič nezabudol. Ak niečomu
nerozumieš, neboj sa spýtať.

Vyznanie môžeš zakončiť slovami: „Na viac hriechov sa nepamätám.“

Ak je to potrebné, kňaz pridá k tvojmu vyznaniu niekoľko poznámok alebo odporučení  a určí  ti  skutok pokánia,
zvyčajne je to modlitba.

Potom vyjadríš ľútosť nad svojimi hriechmi napríklad touto modlitbou: „Bože, láska moja teba milujem, preto svoje
hriechy veľmi ľutujem. Nechcem obraziť viac tvoju dobrotu. Prosím ťa, odpusť mi pre krv Kristovu. Amen.“

Kňaz ti udelí rozhrešenie týmito slovami: „Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril
svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie a pokoj. A ja ťa
rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Prežehnáš sa a odpovieš „Amen“.

A ešte krátke vďakyvzdanie:

Kňaz: „Ďakujme Pánovi, lebo je dobrý!“

Ty: „Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!“

Kňaz: „Pán Ježiš ti odpustil, choď v pokoji.“

Ty: „Bohu vďaka!“ A samozrejme pozdrav: „S Pánom Bohom.“

Po spovedi zotrvaj ešte chvíľu v tichej modlitbe v kostole a poďakuj vlastnými slovami Bohu za dar zmierenia.



PRÍLOHY Čo sa deje pri birmovke?Čo sa deje pri birmovke?

Obrad birmovania

Obnovenie krstných sľubov

Biskup: Teraz pred prijatím Ducha Svätého obnovte si vieru, ktorú ste kedysi vyznali v krste, 
alebo ktorú za vás s Cirkvou vyznávali vaši rodičia a krstní rodičia.

Birmovanci stoja a biskup sa ich pýta:

Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení?

Všetci birmovanci naraz odpovedia:

Zriekam.

Biskup: Veríte v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

Birmovanci: Verím.

Biskup: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného v Márie Panny, 
umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

Birmovanci: Verím.

Biskup: Veríte v Ducha Svätého, Pána a Darcu života, ktorého dnes prijmete, ako ho prijali 
apoštoli na päťdesiaty deň po Veľkej noci?

Birmovanci: Verím.

Biskup: Veríte vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo 
vzkriesenie tela a v život večný?

Birmovanci: Verím.

K tomuto vyznaniu sa pripojí aj biskup a vyzná vieru Cirkvi:

Toto je viera naša, toto je viera Cirkvi. Túto vieru vyznávanie a ona je našou slávou v 
Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Zhromaždenie veriacich vyjadrí svoj súhlas slovom:

Amen.

Položenie rúk na birmovancov

Potom biskup postojačky so zloženými rukami a obrátený k ľudu povie:

Milovaní  bratia  a  sestry,  prosme všemohúceho Boha Otca,  aby láskavo udelil  Ducha
Svätého týmto synom a dcéram, ktorých už v krste znovuzrodil pre večný život a prijal
za  svojich.  Nech  ich  Duch  Svätý  posilní  prehojnými  darmi  a  nech  ich  pomazaním
zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, Synovi Božiemu.

Všetci sa chvíľku v tichosti modlia. 

Potom biskup (a kňazi, ktorí mu budú pomáhať pri birmovaní) vystrú ruky nad všetkých birmovancov. Modlí sa iba
biskup:

Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ty si znovuzrodil z vody a z Ducha
Svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich od hriechu. Otče, zošli na nich
Ducha Svätého Obhajcu, udeľ im ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha
poznania a nábožnosti a naplň ich duchom bázne voči tebe. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Pomazanie krizmou

Potom diakon podá biskupovi krizmu. Birmovanci po jednom pristupujú k biskupovi alebo, ak by to bolo výhodnejšie,
sám biskup pristúpi ku každému z nich. Ten, čo priviedol birmovanca, položí mu pravicu na plece a biskupovi povie
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birmovancovo meno, prípadne birmovanec sám povie svoje meno. Biskup vloží koniec palca pravej ruky do krizmy,
urobí ním kríž na čelo birmovanca a pritom povie:

M. prijmi znak Daru Ducha Svätého.

Birmovanec povie:

Amen.

Biskup dodá: Pokoj s tebou.

Birmovanec: I s duchom tvojím.

Toto tvoje AMEN znamená asi 
toľko, ako keby si povedal:

ÁNO, PRESNE TOTO CHCEM,
SÚHLASÍM!
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