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7. Obřad biřmování ve mši svaté 
 
 V den biřmování vítá celá farnost radostně svého biskupa, tak jako kdysi lidé vítali 
Pána Ježíše. Představuje mu své děti, aby z nich vytvořil dospělé členy svaté církve. 
  

Když se všichni shromáždí ke mši svaté, věřící zpívají, poslouchají čtení i evange-
lium. Po evangeliu usedne biskup na připraveném místě. Potom farář představí ty, kteří 
mají být biřmováni. Pokud je to možné, volá každého biřmovance jménem, a ti po jed-
nom přicházejí do presbytáře. Je-li biřmovanců příliš mnoho, nevolá je jménem, nýbrž 
seřadí je na vhodném místě před biskupem. 
  

Potom má biskup homilii, ve které názorně vysvětlí, co bylo přečteno, a vede biř-
movance, jejich kmotry a rodiče i celé shromáždění věřících k hlubšímu pochopení tajem-
ství svátosti biřmování. 
 Na závěr homilie vyzve biskup biřmovance k obnově křestního vyznání. Biřmo-
vanci stojí před biskupem a on se jich táže: 

- Zříkáš se ducha zla, všeho, co působí, i všeho, čím se pyšní? 
Biřmovanci všichni najednou odpovídají: 
- Ano. 
Biskup: 
- Věříš v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země? 
Biřmovanci: 
- Věřím. 
Biskup: 
- Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Pan-

ny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově? 
Biřmovanci: 
- Věřím. 
Biskup:  
- Věříš v Ducha svatého, Pána a dárce života; v Ducha, jenž byl o Letnicích dán apoš-

tolům a dnes bude skrze vzkládání rukou dán také vám? 
Biřmovanci: 
- Věřím. 
Biskup: 
- Věříš v svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení 

mrtvých a život věčný? 
Biřmovanci: 
- Věřím. 
Biskup: 
- Tak věříme. Tak věří církev. A tuto víru vyznáváme, a ona je naší slávou v Kristu 

Ježíši, našem Pánu. 
Biřmovanci: 
- Amen. 
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Potom biskup vstoje a se sepjatýma rukama, obrácen k lidu říká: 
- Skrze křest dal všemohoucí Otec těmto našim bratrům a sestrám život věčný a přijal 

je za své syny a dcery.  Modleme se, aby jim dnes dal plnost svého Svatého Ducha, 
aby je svým Duchem pomazal a potvrdil jejich poslání, jako pomazal a potvrdil 
svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. 

 
A všichni se chvíli mlčky modlí. 
Potom biskup vztáhne ruce nad všechny biřmovance a svolává na všechny Ducha 

svatého. Tím opakuje totéž, co dělal Pán Ježíš, když žehnal dětem nebo uzdravoval ne-
mocné. A modlí se, abychom také my přijali sedmero darů Ducha svatého: 

- Všemohoucí Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, tys dal ve křtu těmto svým slu-
žebníkům odpuštění hříchů a život věčný. Sešli na ně svého Ducha Utěšitele: dej 
jim ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly, ducha poznání a lásky, a naplň je 
duchem bázně před tebou. Skrze Krista, našeho Pána. 

Biřmovanci: 
- Amen. 

 
Toto jsou naše osobní Letnice. 
Nyní jáhen podá biskupovi posvěcené křižmo – olej, kterým budeme označeni na 

čele. Biřmovanci po jednom předstupují před biskupa (nebo, pokud je to vhodnější, sám 
biskup jde od jednoho k druhému). Kmotr, který biřmovance přivedl, položí pravou ruku 
na biřmovancovo rameno a řekne biskupovi jeho biřmovací jméno. Anebo může své 
jméno říci sám biřmovanec. 

Biskup namočí špičku palce pravé ruky do posvěceného křižma, položí svou pra-
vici na hlavu biřmovance, a palcem dělá znamení kříže na čele biřmovance. Přitom říká: 

- N…. , přijmi pečeť daru Ducha svatého. 
Biřmovanec odpoví: 
- Amen. 
Hned potom se biskup dotkne biřmovancovy tváře a řekne: 
- Pokoj tobě. 
 

Během obřadu pomazání křižmem se může zpívat nějaký vhodný zpěv. Když ma-
zání křižmem skončí, umyje si biskup ruce. 

 
Následují přímluvy, v nichž všichni vzývají Pána, aby potvrdil z nebe to, co jeho 

služebník biskup vykonal v církvi. 
 
Po přímluvách bohoslužba směřuje k slavení eucharistie podle mešního řádu. Vy-

nechává se Vyznání víry (Krédo), protože vyznání víry již předcházelo. Je velmi vhodné, 
aby někteří z těch, kteří byli biřmováni, přinášeli ke mši svaté obětní dary.  

 
Při svatém přijímání mohou dospělí biřmovanci, a pokud je to vhodné, i jejich 

kmotrové, rodiče a manželé, přijímat pod obojí způsobou. 
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Na závěr mše svaté udělí biskup s rukama vztaženýma nad biřmovance slavnostní 

požehnání.  
 
Duch svatý bydlí v našem srdci, a my se stáváme chrámem Božím. Nyní se i v nás 

začínají uskutečňovat všechny ty podivuhodné věci, které Pán Ježíš přislíbil těm, kdo při-
jmou jeho Svatého Ducha. Jistě přijdou i těžkosti, budeme muset bojovat, ale nemusíme 
se bát, neboť Duch svatý je s námi až na věky věků.   A m e n . 

 
 


