SLÁVENIE KRSTU A BIRMOVANIA
BANSKÁ ŠTIAVNICA 2014

PROCESIOVÝ VSTUP A ÚVODNÉ OBRADY
Sprievod ide do kostola v poradí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kadidlo (ak je)
Kríž a dve sviece
Birmovanci
Miništranti
(Diakoni)
Kňazi
Miništrant (diakon) s evanjeliárom
Diecézny administrátor
Asistujúci diakoni (dvaja – ak sú)
Librifer, mitrista a baculista

Čo sa deje…

Birmovanci

Farár

Poznámky

Úvodná omšová pieseň

SPEV: úvodná omšová pieseň. (JKS 210?)

Generálny vikár pobozká oltár a omša sa začína ako
zvyčajne…

Misál (librifer)

• GLÓRIA bude – klasická, liturgická („… a na zemi pokoj…“)
• Čítania
• Po prečítaní evanjelia (číta diakon, alebo niektorý kňaz) nasleduje OBRAD BIRMOVANIA:

OBRAD BIRMOVANIA
Čo sa deje…

Birmovanci

Farár

Poznámky

Generálny vikár si sadne na pripravené sedadlo (biskup určite,
vikára sa treba opýtať, či áno).

Postavia sa.

Farár povie krátky úvod
k predstaveniu birmovancov.

Vari nejaká noblesnejšia stolička pred oltárom +
mikrofón a stojan k nej

Nasleduje predstavenie birmovancov:

• Birmovanci po jednom
predstupujú pred Generálneho
vikára,…
• prečítajú svoj list
vikárovi,…
• potom ho vikárovi
odovzdajú,…
• a vrátia sa na miesto
a ostatnú stáť.

Mal by nejako od administrátora
tie listy odoberať a ukladať na
vhodné miesto. Po omši ich
odovzdá administrátorovi.

Generálny vikár povie (posediačky) krátky príhovor.

Počas príhovoru sedia

Sedí

Ak treba, podržať administrátorovi mikrofón.

Nasleduje obnovenie krstných sľubov birmovancov, na
ktoré vyzve vikár.

Postavia sa!
Potom si obnovia krstný sľub:
1× „Zriekam!“, 4× „Verím!“
a 1× „Amen!“

Stojí

Ak treba, podržať administrátorovi mikrofón.
Odpovedajú IBA birmovanci!

Vloženie rúk na birmovancov:
• Generálny vikár vyzve k modlitbe a chvíľku je ticho.
• Potom Generálny vikár a kňazi, ktorí budú birmovať (ak
sú) vystrú ruky nad birmovancov a biskup sa nahlas modlí
modlitbu birmovania.

Stoja.

Stojí

Pomazanie krizmou:
• Diakon (kňaz) podá vikárovi KRIZMU.
• Ak vikárovi pomáhajú kňazi, vikár (nie diakon) im
odovzdá nádobky s krizmou.
• Generálny vikár pomaže krizmou birmovancov, ktorí
k nemu pristupujú.

• Birmovanci po jednom
pristúpia
k administrátorovi,…
• povedia svoje birmovné
meno,…
• odovzdajú birmovný
lístok…
• a príjmu birmovanie:

Ak treba, asistuje – najskôr asi
zberá birmovné lístky.

Generálny vikár:
Generálny vikár:

„M., prijmi znak Daru Ducha Svätého!“
„Pokoj s Tebou!“

Birmovanec:
Birmovanec:

• Vatu na utieranie čiel + nádobu, kam sa bude
odhadzovať.
• SPEV: Niečo pekné o Duchu Svätom.

„Amen!“
„I s duchom Tvojim!“

Čo sa deje…

Birmovanci

Po skončení Generálny vikár odíde k sédesu, kde si umyje
ruky.

Posadia sa

Farár

Poznámky
Citrón, krajec chleba, vodu v ampulke, misku
a uteráčik na umytie rúk pre administrátora.

KRÉDO sa vynecháva, nahradilo ho obnovenie krstných
sľubov.

Odmiesť stoličku spred oltára!

PO SKONČENÍ UDEĽOVANIA SVIATOSTI BIRMOVANIA
Čo sa deje…

Birmovanci

Nasledujú PROSBY VERIACICH

Postavia sa.

Knihu Modlitby veriacich.

Omša pokračuje prinášaním obetných darov a potom ďalej
ako zvyčajne…

Prinášajú obetné dary. Idú pre
ne AŽ PO skončení modlitieb
veriacich!!!

SPEV: Omšová pieseň na obetovanie.

Prijímanie

Dospelí birmovanci, ich rodičia,
birmovní rodičia a katechéti
môžu prijímať pod obojím!

Ak hej, pripraviť na to potrebné pomôcky (hlavne
veľa vína do ampuliek pred sv. omšou!)

Farár

Po prijímaní – lavabo pre vikára.

Poznámky

Ampulka s vodou, miska, uteráčik.

ODCHOD Z KOSTOLA
Čo sa deje…
Procesiový odchod – v rovnakom poradí, ako na začiatku.

Birmovanci

Farár

Poznámky

VYZNANIE VIERY BIRMOVANCOV
Birmovanci stoja a celebrant sa ich pýta:
Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení?
Všetci birmovanci naraz odpovedia: Zriekam.
Celebrant: Veríte v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?
Birmovanci: Verím.
Celebrant: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narode-ného v Márie
Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?
Birmovanci: Verím.
Celebrant: Veríte v Ducha Svätého, Pána a Darcu života, ktorého dnes prijmete, ako ho
prijali apoštoli na päťdesiaty deň po Veľkej noci?
Birmovanci: Verím.

Celebrant: Veríte vo svätú katolícku Cirkev, v spoločenstvo svätých, v od-pustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela a v život večný?
Birmovanci: Verím.
K tomuto vyznaniu sa pripojí aj celebrant 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.

SLÁVENIE BIRMOVANIA
229. Celebrant krátko osloví birmovancov takto alebo podobne:

Drahí bratia a sestry, v Kristovi ste sa znovuzrodili a stali ste sa údmi Krista a jeho
kňazského ľudu. Vierou ste vyjadrili svoje rozhodnutie nasledovať Ho a tak aj
skutočne prijať Nový Život, ktorý vám v krste daroval.
Teraz vám ešte ostáva prijať Ducha Svätého, ako sme ho aj my prijali. Jeho zoslal Pán v
Turíčny deň na apoštolov a apoštoli a ich nástupcovia ho potom dávali pokrsteným. Aj vy
teda prijmete podľa prísľubu silu Ducha Svätého, aby ste sa dokonalejšie pripodobnili

Kristovi, a tak vydávali svedectvo o Pánovom umučení a zmŕtvychvstaní a stali sa živými
údmi Cirkvi na zveľadenie Kristovho tela vo viere a láske.

MODLITBA A VKLADANIE RÚK
Potom celebrant vstane (a s ním aj kňazi, ktorí mu budú pomáhať), obráti sa k ľudu a so zopätými rukami hovorí:

Milovaní bratia a sestry, prosme všemohúceho Boha Otca, aby láskavo udelil Ducha Svätého
týmto birmovancom.
Nech ich Duch Svätý posilní prehojnými darmi a nech ich pomazaním zdokonalí
a pripodobní Ježišovi Kristovi, Synovi Božiemu.
Všetci sa v tichosti modlia.

230. Potom celebrant (a kňazi, ktorí mu budú pomáhať birmovať) vystrú ruky nad všetkých birmovancov. Modlí sa iba celebrant:

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.
Všetci: Amen.

UDELENIE BIRMOVANIA
231. Potom prisluhujúci podá celebrantovi svätú krizmu. Birmovanci po jednom pristupujú k celebrantovi, alebo ak by to bolo
výhodnejšie, sám celebrant pristúpi ku každému z nich.
Krstný rodič položí pravú ruku na plece birmovanca a celebrantovi povie meno birmovanca, prípadne birmovanec povie svoje meno.
Celebrant vloží koniec palca pravej ruky do krizmy, urobí ním kríž na čele birmovanca a pritom povie:

M., prijmi znak Daru Ducha Svätého.
Birmovanec povie: Amen.

Pokoj s tebou.
Birmovanec: I s duchom tvojím.
Ak celebrantovi pomáhajú pri udeľovaní sviatosti ďalší kňazi, biskup, ak je prítomný, podá každému nádobku so svätou krizmou.
Počas birmovania sa môže spievať vhodná pieseň.

