Obrad birmovania v omši
- omša prebieha zvyčajným spôsobom okrem:
- po evanjeliu (pred kázňou) – predstavenie birmovancov – na výzvu sa birmovanci postavia
(Po kázni)
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.

Obnovenie krstných sľubov
Birmovanci budú nahlas spoločne odpovedať: 1x Zriekam, 4x Verím, 1x Amen

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 (vedľa neho stoja kňazi, ktorí mu budú pomáhať pri birmovaní) 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.
Všetci: 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 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.
Nasledujú prosby veriacich, napr.:
Biskup:

Drahí bratia a sestry, vrúcne prosme všemohúceho Boha Otca. A nech je naša modlitba
jednomyseľná, ako je len jedna viera, nádej a láska, ktoré vychádzajú z Ducha Svätého.
Čítajúci:

1. Prosme za týchto našich bratov a sestry, ktorým Boh udelil Ducha Svätého a ich
posilnil, aby sa upevnili vo viere, aby si na láske položili základ života a tak vydávali
svedectvo Ježišovi Kristovi. (Volajme spoločne:)
2. Prosme za ich rodičov aj za ich birmovných rodičov, aby slovom a príkladom
povzbudzovali k nasledovaniu Ježiša Krista tých, za ktorých vieru sa zaručili.
(Volajme spoločne:)
3. Spojení s naším pápežom M., s naším biskupom M. a so všetkými biskupmi, prosme
za svätú Cirkev, aby sa ona, zhromaždená Duchom Svätým, v jednej viere a láske
šírila a rástla až do príchodu Pánovho. (Volajme spoločne:)
4. Prosme za celý svet, aby sa všetci ľudia, ktorí majú jedného Otca a Stvoriteľa, bez
národnostných a rasových rozdielov navzájom pokladali za bratov a a aby s úprimným
srdcom hľadali kráľovstvo Božie, ktoré znamená pokoj a radosť v Duchu Svätom.
(Volajme spoločne:)

Biskup:

Bože, ty si udelil apoštolom Ducha Svätého a chcel si, aby ho oni a ich nástupcovia dávali
ostatným veriacim, láskavo vypočuj našu modlitbu a daj, nech sa aj teraz
prostredníctvom veriacich šíri dielo, ktoré si konal na začiatku ohlasovania evanjelia.
Skrze Krista, nášho Pána.
Omša pokračuje zvyčajným spôsobom.

Na konci udelí biskup požehnanie (môže byť zvyčajné, slávnostné alebo modlitba nad ľudom).

