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VÍTAJTE 
na kurze „ŽIVOT S BOHOM“, ktorý 
je súčasťou programu: 

•  prípravy dospelých na krst, birmovanie a 
eucharistiu 

•  prípravy dospelých, ktorí boli v detstve 
pokrstení, ale neboli vedení ku 
kresťanskému životu, na ukončenie 
kresťanskej iniciácie a pristúpenie k 
eucharistii a birmovaniu 

•  prípravy mladých kresťanov našej 
farnosti na ukončenie kresťanskej iniciácie 
sviatosťou birmovania 



1. 
PRE KOHO JE 
KURZ URČENÝ? 



KRESŤANSTVO JE CESTA 
„2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som 
vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!  3 Keď odídem a pripravím 
vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde 
som ja.  4 A cestu, kam idem, poznáte."  5 Tomáš mu povedal: "Pane, 
nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!"  6 Ježiš mu odpovedal: 
"Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ 

(Jn 14,2–6) 

„Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel 
teda k veľkňazovi  2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, 
aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v 
putách priviesť do Jeruzalema.“ 

(Sk 9,1n) 

Kresťanstvo je vo svojej podstate cesta. 

Podstatou tejto cesty je vývoj. 

Kurz, ktorý začíname, je dizajnovaný pre určitú 
etapu tejto cesty a vyžaduje, aby sme už boli na 
požadovanej úrovni, alebo s touto prípravou ešte 
počkali. 



ETAPY NA CESTE DUCHA 

1. etapa: Asociálno – chaotická 

Autorom 
nasledovnej 
schémy je Dr. 
Scott Peck, 
psychológ, 
psychiater, 
odborník na 
vzťahy, autor 
bestselleru 
„Nevyšliapanou 
cestou“ 

•  Do tejto etapy sme sa narodili. Vyznačuje sa tým, že jediným 
hybným motorom nášho konania je naše vlastné chcenie.  

•  Táto fáza je chaotická preto, lebo v nej chýbajú normy konania a 
správania a samotný život nemá nijaký „pevný a záchytný bod“ v 
podobe istoty: „toto je správne a toto nie je správne“. 

•  Je takisto asociálna, lebo znemožňuje (pochopiteľne) vytváranie 
spoločenstva s ostatnými ľuďmi. 

•  Podľa odhadov asi 20% ľudí má smolu a z tejto fázy sa 
nevymotajú ani do dospelosti. 

•  Život v tejto fáze vývoja je totižto (podľa ich vlastného vyjadrenia) 
desivý. Neposkytuje totiž žiadnu istotu.  

•  Ak takýto ľudia natrafia na miesto, kde vládne určitý systém, 
disciplína, (napr. väzenie, armáda), môže to byť pre nich vykúpením. 



ETAPY NA CESTE DUCHA 

•  Základnou potrebou človeka je potreba pocitu istoty a bezpečia: 
NIEKAM PATRIŤ a POZNAŤ PRAVIDLÁ hry. Pre ľudí v tejto fáze 
vývoja je dôležitá vonkajšia príslušnosť k nejakej inštitúcii, či 
organizácii a dodržiavanie vonkajších pravidiel. 

•  Pre väčšinu ľudí je touto prvou istotou spravidla cirkev, alebo 
nejaká iná skupina, reprezentovaná určitým morálnym kódexom 
(pre niektorých to môže byť napríklad aj armáda, či dokonca 
väzenie!) 

•  Do tejto etapy dieťa vstupuje najskôr v troch rokoch života, kedy 
začína pozvoľna prijímať od rodičov ich ideály a predstavy. V 5. – 7. 
roku už môžeme nájsť u dieťaťa pomerne jasné predstavy o tom, čo 
je dobré a čo je zlé a niekedy v 7. – 10. roku života dieťa preberá 
náboženstvo (vieru) svojich rodičov 

•  Mnohí v tejto fáze vývoja bohužiaľ končia... 

2. etapa: Formálne – inštitucionálna 

„Není žádná 
náhoda, že si Boha 
představují jako 
obřího 
benevolentního 
nebeského 
ochránce pořádku, 
protože to je 
přesně ten Bůh, 
jakého potřebují - 
jako potřebují 
striktně formální 
náboženství..“  

(Scott Peck) 



ETAPY NA CESTE DUCHA 

•  Objavuje sa spravidla niekedy s nastupujúcou pubertou, asi tak 
okolo 12. – 14. roku života. Súvisí s rozvojom rozumových 
schopností mladého človeka, ale aj s rozvojom jeho osobnosti.  

•  SKEPTICKÁ – mladý človek úplne zákonite pochybuje o 
hodnotách, ktoré doteraz vyznával – a to veľmi úspešne. Jeho 
„vierovyznanie“ totiž spočívalo naozaj iba vo vonkajšej príslušnosti 
„niekam“ a na dodržiavaní nejakých vonkajších pravidiel. 

•  INDIVIDUALISTICKÁ – mladého človeka neuspokojuje 
„príslušnosť niekam“ na úrovni inštitúcie, či cirkvi a hľadá miesto, kde 
by jeho vzťah mohol byť osobný. Nenecháva si tiež veľmi radiť, ale 
hľadá svoj cieľ sám. 

•  Toto obdobie je veľkým obdobím hľadania – hľadania skutočných 
hodnôt, niečoho, čo je reálne, autentické, hlboké. 

3. etapa: Skepticko – individuálna 

„Teprve v 
průběhu 
dotazování nám 
vlastně začne 
docházet, že 
celým smyslem 
života je rozvíjet 
duši. “  

(Scott Peck) 



ETAPY NA CESTE DUCHA 

KRITICKÝ OKAMIH ROZHODOVANIA 

Návrat Skepsa 

Plytký konzumný 
ateizmus... 

Alebo bojovný 
filozofický ateizmus 

„Tradičné“ 
formálne, 
kultúrne 
„náboženstvo“ 

Hľadanie 

Sekta L 

Zrelé kresťanstvo 

Založené na 
rozume, faktoch, 
skúsenosti... 

Založené viac na 
citoch, než na 
rozumnej úvahe 
a faktoch... Ateizmus 

3. etapa – Skepticko-individuálna 

2. etapa – Formálne-inštitucionálna 

„Vývoj jedince od 
jedné spirituální 
nebo náboženské 
fáze ke druhé je 
to, čemu jsme 
velmi přesně dali 
jméno konverze. 
Konverze z fáze I. 
do fáze II. jsou 
obvykle náhlé. Z 
III. do IV. jsou 
převážně 
postupné.“  

(Scott Peck) 4. etapa  duchovného rastu 



ETAPY NA CESTE DUCHA 

•  Ak má mladý človek aj v tretej etape šťastie a niekto ho prevedie 
(alebo sa mu to pošťastí samému) až sem, konečne objavuje 
skutočnú duchovnú realitu – a vlastne aj SKUTOČNÉ 
KRESŤANSTVO! 

•  MYSTICKÁ – „zákonníctvo“ a „obradníctvo“ sa mení na osobný a 
hlboký vzťah s osobou skutočného, živého Boha. 

•  SPOLOČENSKÁ – objavenie Cirkvi nie ako „inštitúcie“, ale ako 
rodiny, komunity, miesta intenzívnych a obohacujúcich vzťahov. 

•  ZRELÁ OSOBNOSŤ, slobodná, naplnená, šťastná, schopná 
vzťahov a hlavne toho najdôležitejšieho: hlbokej lásky. 

•  ZAČIATOK cesty, ktorá nikdy (aspoň počas nášho života na zemi) 
nekončí, ale pokračuje stále hlbšie a hlbšie k stále fascinujúcejšej 
skúsenosti. 

4. etapa: Mysticko – spoločenská 

„Myslím, že 
Scottovy fáze 
mají velkou 
platnost, a 
domnívám se, že 
je budu ve své 
praxi užívat, ale 
pamatujte si, že to, 
co Scotty nazývá 
IV. fází, je 
začátek.“ 
 
Ph. D. Paul Vitz, 
psychológ 



ETAPY NA CESTE DUCHA 

1. sväté 
prijímanie Birmovanie 

Postupnosť prijímania sviatostí v 
Cirkvi zodpovedá postupnosti 
týchto etáp: 



ETAPY NA CESTE DUCHA 

A presne TUTO je 
miesto tejto našej 
prípravy! 



Priestor pre Vaše otázky, 
poznámky, pripomienky 
k tejto téme. 

Nech sa páči...! 



Pre nás to v praxi znamená... 

Byť odvážne 
hľadajúcim Pravdu 

Ak už si v štádiu, kedy Ti povrchné a 
formálne veci (vrátane formálneho 
kresťanstva) nestačia – ale na druhej 
strane naozaj odvážne úprimne 
hľadáš to, čo je skutočné a 
autentické – potom je tento kurz pre 
Teba! 



2. 
O ČOM JE 
SVIATOSŤ 
BIRMOVANIA? 



Spoločný cieľ kresťanskej INICIÁCIE 

Bez ohľadu na to, v ktorej z troch 
kategórií, spomenutých v  úvode, sa 
nachádzame, našim konečným cieľom 
vždy zostáva práve SVIATOSŤ 
BIRMOVANIA: 

•  KATECHUMENI:   Krst ð Eucharistia ð birmovanie 

•  DOSELÍ:      Eucharistia ð birmovanie 

•  BIRMOVANCI:      birmovanie 

Preto naše cieľové požiadavky definuje 
práve táto sviatosť. 

O čom teda birmovanie je? 



O čom je BIRMOVANIE? 

1308 

„„Ak sa niekedy hovorí o birmovaní ako o „sviatosti kresťanskej 
zrelosti“, nemal by sa pri tom zamieňať vek dospelosti vo viere s 
dospelým vekom prirodzeného vývinu. Ani by sa nemalo zabúdať 
že krstná milosť je milosť darovaného a nezaslúženého vyvolenia, 
ktorá nepotrebuje „ratifikáciu“ (schválenie), aby sa stala účinnou.  

BIRMOVANIE je teda skutočný 
„iniciačný obrad“ – prechod od detstva 
k dospelosti – ani nie tej telesnej, ale 
hlavne vnútornej, osobnostnej 

„Príprava na sviatosť birmovania: nech je paralelná so školským vyučovaním 
náboženstva; zameraná na reálne problémy mladého človeka; z katecheticko-
pastoračných dôvodov nech sa vysluhuje v čase duchovnej zrelosti; trvá 
minimálne desať mesiacov; má formu katechézy v malých skupinách; birmovancom 
nech ponúkne vhodné aktivity vo farnosti, aby sa mohli zapojiť do života farského 
spoločenstva (napr. miništrovanie, spevokol, služba chorým, príprava adorácií).“ 

(Pane, zostaň s nami – dokument diecéznej synody banskobystrickej diecézy) 



O čom je BIRMOVANIE? 

1308 

„„Ak sa niekedy hovorí o birmovaní ako o „sviatosti kresťanskej 
zrelosti“, nemal by sa pri tom zamieňať vek dospelosti vo viere s 
dospelým vekom prirodzeného vývinu. Ani by sa nemalo zabúdať 
že krstná milosť je milosť darovaného a nezaslúženého vyvolenia, 
ktorá nepotrebuje „ratifikáciu“ (schválenie), aby sa stala účinnou.  

BIRMOVANIE je teda skutočný 
„iniciačný obrad“ – prechod od detstva 
k dospelosti – ani nie tej telesnej, ale 
hlavne vnútornej, osobnostnej 

„Príprava na sviatosť birmovania: nech je paralelná so školským vyučovaním 
náboženstva; zameraná na reálne problémy mladého človeka; z katecheticko-
pastoračných dôvodov nech sa vysluhuje v čase duchovnej zrelosti; trvá 
minimálne desať mesiacov; má formu katechézy v malých skupinách; birmovancom 
nech ponúkne vhodné aktivity vo farnosti, aby sa mohli zapojiť do života farského 
spoločenstva (napr. miništrovanie, spevokol, služba chorým, príprava adorácií).“ 

(Pane, zostaň s nami – dokument diecéznej synody banskobystrickej diecézy) 

Birmovanie je ako promócia na vysokej škole: 

•  Štátnica a promócia je potvrdením toho, že Vaša 
príprava ako študentov sa skončila a Vy ste sa stali 
plnoprávnymi doktormi, magistrami, právnikmi, inžiniermi,… 

•  … na druhej strane Váš profesijný život sa ešte len 
začína. 

•  Podobne BIRMOVANIE je potvrdením, že ste ukončili 
katechumenát (= štúdium na kresťana), ste dospelým a 
zrelým kresťanom… 

•  … a začína sa Vaša skutočná Cesta za Kristom v Jeho 
rodine, ktorou je Cirkev, kde budete odteraz žiť život a 
konať dielo ako skutočný „kresťan-profesionál“. 



Nedospelosť je, keď... 

... žijeme tak, akoby sme MY boli v 
strede nášho sveta a všetko 

ostatné tu bolo na to, aby to slúžilo 
nám, našim záujmom a 

uspokojovalo naše túžby a potreby: 

•  rodina, rodičia, súrodenci,... 

•  majetok, peniaze,... 

•  jedlo, pitie,... 

•  náš talent, schopnosti,... 

•  postavenie, zamestnanie,... 

•  vzťahy, ľudia,... 

•  záľuby, hračky,... 

•  celý náš svet! 



Naopak, dospelosť je vtedy, keď... 

... nájdeme niečo, čomu sa 
rozhodneme slúžiť MY SAMI, niečo, 
pre čo budeme žiť, konať, trpieť, 
obetovať sa, niečo, pre čo sme 
pripravení položiť aj vlastný život: 

•  niečo PRESAHUJÚCE, väčšie ako 
my, hodné nášho života i smrti,  niečo, 
čo dáva zmysel nášmu vlastnému 
životu a nášmu vlastnému bytiu. 

•  Už neočakávame, že budeme 
obsluhovaní, ale sami sme pripravení 
konať.  Už nečakáme pomoc, ale sami 
sme pripravení poskytnúť ju iným. 

•  To, čo sme ako deti prijali od iných, 
teraz sme pripravení odovzdať ďalej. 



Rovnako to platí aj v kresťanstve 

NEDOSPELÝ kresťan sa orientuje hlavne na 
to, čo môže Boh urobiť pre neho, ako mu môže 
poslúžiť, ako mu môže poslúžiť Cirkev, čo mu ponúka, 
akého podujatia zorganizovaného Cirkvou sa môže 
zúčastniť a pod. 

DOSPELÝ kresťan sa však už pýta: Čo 
môžem JA urobiť pre Ježiša Krista? Čo môžem JA 

urobiť pre svoju Cirkev? Čo môžem JA urobiť pre svet 
a pre Božie dielo vo svete? 



Rytiersky ideál 

Obraz rytierov, 
zasväcujúcich svoje životy 
(a zbroje) hľadaniu 
Svätého Grálu, je možno 
najvýstižnejšou ilustráciou 
podstaty vnútornej 
dospelosti človeka. 



Priestor pre Vaše otázky, 
poznámky, pripomienky 
k tejto téme. 

Nech sa páči...! 



Ak si pripravený 
prekročiť hranicu 
detstva a stať sa 
dospelým mužom 
(ženou), ktorý vie, 
čomu slúži, pre čo žije 
a pre čo zomiera, je 
tento kurz pre Teba! 

Byť na prahu 
vnútornej dospelosti 

Pre nás to v praxi znamená... 



3. 
AKO BUDE 
PREBIEHAŤ NAŠA 
PRÍPRAVA? 



PODSTATA PRÍPRAVY 

KATECHUMENÁT 

1247 

1231 

„Od začiatkov Cirkvi je krst dospelých najbežnejší tam, kde sa iba 
nedávno začalo hlásanie evanjelia. Katechumenát (príprava na 
krst) má v tomto prípade dôležité miesto. Keďže je uvádzaním do 
viery a do kresťanského života, má pripraviť na prijatie Božieho daru 
v krste, birmovaní a Eucharistii.“ 

„Kde sa krst detí stal bežne zaužívanou formou slávenia tejto 
sviatosti, tento spôsob slávenia sa stal jediným úkonom, ktorý veľmi 
skrátene zahŕňa aj etapy, ktoré predchádzajú uvádzanie do 
kresťanského života. Krst detí už svojou povahou vyžaduje 
katechumenát po krste. Nejde len o potrebné poučenie po krste, 
ale aj o nevyhnutné rozvíjanie krstnej milosti počas rastu osoby. Tu je 
vlastné miesto katechézy.“ 

To, čo tu budeme spoločne 
podnikať, je teda KATECHUMENÁT. 



CIELE KATECHUMENÁTU 

1248 

1309 

1310 

„Katechumenát alebo formácia katechumenov má za cieľ umožniť 
im, aby ako odpoveď na Božiu iniciatívu a v spojení s určitým 
cirkevným spoločenstvom priviedli k zrelosti svoje obrátenie a 
svoju vieru. Ide o formáciu celého kresťanského života, ktorou „sa 
učeníci spájajú s Kristom, svojím Učiteľom. Preto treba 
katechumenov náležite zasväcovať do tajomstva spásy a do 
mravného života podľa evanjelia a posvätnými obradmi, ktoré sa 
majú sláviť postupne, treba ich uvádzať do života viery, liturgie a 
lásky Božieho ľudu.““ 

„Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu 
zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s 
jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať 
na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má 
birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku 
Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému 
spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu 
birmovancov.“ 

„Na prijatie birmovania je potrebný stav milosti. Birmovanec má 
pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa očistil vzhľadom na prijatie daru 
Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho má pripraviť, aby poslušne 
a ochotne prijal silu a milosti Ducha Svätého.“ 



CIELE KATECHUMENÁTU 

1) Intímne zjednotenie s Kristom, intenzívnejšia modlitba a stav milosti 

a) Osobné intímne spoločenstvo s Kristom 

b) Intenzívnejšia modlitba 

c) Stav milosti 

2) Živšia dôvernosť s Duchom Svätým, s jeho konaním, darmi a 
vnuknutiami – postoj poslušnosti viery a ochoty 

a) Živšia dôvernosť s Duchom Svätým 

b) Konanie, dary a vnuknutia Ducha 

3) Prevzatie apoštolskej povinnosti a zodpovednosti 

a) Birmovanie a povolanie k apoštolátu 

b) Birmovanie a povolanie ku katechéze 

4) Príslušnosť k Cirkvi Katolíckej,... 

a) Začlenenie sa do Cirkvi aj na úrovni diecézy, národa, sveta,… 

b) Liturgická jednota 

5) ... vrátane hlbšej príslušnosti k farskému spoločenstvu 

a) budovanie jednoty prostredníctvom malého spoločenstva 

b) Služba lásky vo farnosti 



ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRÍPRAVY 

1) „BIRMOVANEC“ je stav, nie úloha 

Birmovanci – to sú kresťania vo farnosti, ktorí sa priblížili k 
prahu dospelosti (osobnostnej i duchovnej). 

Zaraďujú sa preto do skupiny „birmovancov“, aby v nej 
dosiahli zrelosť potrebnú na zavŕšenie svojej kresťanskej 
iniciácie vo sviatosti birmovacnia. 

Táto skupina sa nepripravuje na žiadnu konkrétnu 
birmovku (resp. krst), ktorá bude vtedy a vtedy.  

Namiesto toho birmovanci napredujú na ceste dozrievania, 
každý tempom a rýchlosťou, ktorá mu vyhovuje – niekto 
rok, iný dva, niekto tri, päť,... každý tal, ako si to zvolí. 

A vždy, keď sa koná nejaká birmovka (krst), pristúpia k nej 
všetci tí, ktorí v tom čase už potrebnú zrelosť dosiahli. 



1) „BIRMOVANEC“ je stav, nie úloha 

2) Dôraz na ovocie 

Program, ktorý farnosť ponúka, je len pomôcka. Jeho 
absolvovanie ešte o zrelosti dotyčného človeka nehovorí 
nič. 
 

„16 Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z 
bodliakov figy?  17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý 
strom rodí zlé ovocie.“ 

(Mt 7,16n) 

Kritériom posudzovania zrelosti tak budú konkrétne 
výsledky a ovocie, ktoré bude každý jeden z Vás 
prinášať vo farnosti a vo svojom osobnom živote. 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRÍPRAVY 



1) „BIRMOVANEC“ je stav, nie úloha 

2) Dôraz na ovocie 

3) „Predpoklad INFORMOVANOSTI“ 

Program predpokladá, že už máte 
základné povedomie o tom, čo 
kresťanstvo je, k čomu volá a čo zhruba 
znamená byť kresťanom: 
 

•  Etapu základnej evanjelizácie máte za sebou,… 

•  … chcete sa naplno stať kresťanmi… 

•  … a preto ste sa prihlásili na tento kurz. 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRÍPRAVY 



ČASOVÝ HARMONOGRAM 

•  Kurz „ŽIVOT S BOHOM“ – stretnutia raz 
týždenne po zhruba 30 týždňov 

•  PRAX – zameraná na plné osvojenie si zrelého 
kresťanského života. Jej dĺžka nie je nijak zvlášť 
určená, odvíja sa podľa potreby (porov. 
birmovanci ako stav) 

•  UKONČENIE (a krst, resp. birmovanie) sa potom 
odvíja od schopnosti jednotlivca osvojiť si aj v 
praxi zrelé kresťanstvo. 

„Príprava na sviatosť birmovania: nech je paralelná so školským vyučovaním 
náboženstva; zameraná na reálne problémy mladého človeka; z katecheticko-
pastoračných dôvodov nech sa vysluhuje v čase duchovnej zrelosti; trvá 
minimálne desať mesiacov; má formu katechézy v malých skupinách; 
birmovancom nech ponúkne vhodné aktivity vo farnosti, aby sa mohli zapojiť 
do života farského spoločenstva (napr. miništrovanie, spevokol, služba chorým, 
príprava adorácií).“ 

(Pane, zostaň s nami – dokument diecéznej synody banskobystrickej diecézy) 



FAQ 
Čo sa stane, ak niektoré zo stretnutí kurzu 
vynechám? 

- Je možné stiahnuť si danú lekciu z internetu 
(www.inky.sk – sekcia „farské katechézy“) a 
naštudovať si ju doma. 

Aby sme mali doklad o tom, že téme bola správne 
pochopená a osvojená, je potrebné na nasledujúce 
stretnutie doniesť jej zhrnutie v rozsahu jednej strany 
A4 (veľkosť písma 12, normálne riadkovanie a 
štandardné okraje). Na základe neho potom bude 
absolvovanie témy zaznačené aj do indexu. 

- Takisto je možné využiť stretnutia neskorších 
turnusov a vynechané lekcie si tam dobehnúť. 



FAQ 
Koľko stretnutí z kurzu môžem vynechať, aby sa 
mi „rátal“? 

- Zmyslom kurzu nie je zúčastniť sa ho, ale osvojiť si 
témy, ktoré v ňom sú obsiahnuté. 

Preto je potrebné absolvovať všetky témy kurzu: 

•  alebo na stretnutiach 

•  alebo, ak niektoré vynecháte, tak formou 
vypracovania témy, ako sme práve hovorili. 



A je tu záverečný 
priestor určený 
špeciálne pre Vaše 
otázky, poznámky, 
pripomienky a na 
prediskutovanie dnešnej 
témy. 

Nech sa páči...! 



TAKŽE POKIAĽ... 
•  ... si človekom, úprimne a usilovne hľadajúcim 
skutočnú duchovnú skúsenosť a realitu; 

•  … máš základný pojem o kresťanstve ako takom; 

•  ... stojíš na prahu vnútornej dospelosti a hľadáš, 
čomu by si zasvätil svoj život a čomu budeš slúžiť; 

•  ... máš odvahu pustiť sa do vážnej a náročnej 
prípravy na túto službu a poslanie; 

•  ... a už sa nevieš dočkať, kedy sa ponoríš do 
čítania a neskôr skutočného štúdia Biblie... 

...POTOM VITAJ MEDZI 
BIRMOVANCAMI A 
KATECHUMENMI NAŠEJ 
FARNOSTI! 



Tvoj POMOCNÍK na ceste: 

•  KRSTNÝ (BIRMOVNÝ) RODIČ: 
- Niekto, kto nám reálne pomáha s prípravou, s 
nastúpením Cesty k Bohu a delí sa s nami so 
svojimi skúsenosťami, ktoré s Bohom má. 

- Požiadavky: Katolík, nad 16 rokov, už po 1. sv. 
prijímaní a birmovaní, žijúci autentickým 
kresťanským životom. (porov. c. 874 § 1 CIC) 

- Je dobré, ak sa môže spoločne s Vami 
zúčastňovať aj na stretnutiach tohto kurzu a 
neskôr s Vami spolupracovať na praktických 
úlohách ako skutočný sprievodca na ceste 



Ako ďalej? 

STRETNUTIA: 
Kedy nám to bude najlepšie 
vyhovovať? 



K O N I E C 
úvodnej časti 


