Sviatosť birmovania vo Farnosti Martin
9. jún 2019
Predpokladaný termín birmovky je v nedeľu 9. júna 2019, avšak o definitívnom termíne
rozhodne Biskupský úrad v Žiline po novom roku.
Úvod
Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do
kresťanského života. Prijatie sviatostí je potrebné pre zavŕšenie krstnej milosti. Sviatosť birmovania
dokonalejšie spája kresťanov s Cirkvou, obohacuje ich osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú vo
zvýšenej miere zaviazaní ako praví Kristovi svedkovia šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.
V našej farnosti bude prebiehať príprava k tejto sviatosti každý piatok o 17:30 počas svätej omše a
po svätej omši na fare s animátormi. Veľmi dôležité je, aby birmovanec mal hlboký osobný vzťah s
Pánom Ježišom. Tento vzťah si budoval a upevňoval každodennou modlitbou, pravidelnou účasťou
na svätej omši a prijímaním sviatosti pokánia a Eucharistie. Ak máme niekoho radi, chceme o ňom
čo najviac vedieť. To isté platí aj o našej viere v Pána Boha. Nemôžeme milovať čo nepoznáme.
Birmovanec by mal vedieť základné modlitby, Otče náš, Zdravas, Verím v Boha, Anjel Pána,
6 hlavných právd, 7 sviatostí, 10 božích prikázaní, 5 cirkevných prikázaní, 7 hlavných hriechov,
7 darov Ducha Svätého.
Nech vás milí birmovanci na tejto ceste k prijatiu sviatosti birmovania sprevádza Láska i Radosť
Ducha Svätého.

Poznámky:
- birmovanec v priebehu prípravy si zvolí vhodné birmovné meno svätca, ktorý bude jeho patrónom.
- birmovanec si nájde vhodného birmovného rodiča, ktorý spĺňa tieto podmienky
1. musí mať najmenej 16 rokov
2. má prijaté sviatosti kresťanskej iniciácie (krst, Eucharistiu a birmovku)
3. žije v cirkevne platnom manželstve, alebo ako slobodný nežije v cirkevne neplatnom zväzku
- birmovanec pod vedením kňaza a animátorov je povinný pravidelne sa zúčastňovať na príprave k
prijatiu sviatosti birmovania.
- je potrebné, aby birmovanec chodil k pravidelnej mesačnej svätej spovedi a k svätému prijímaniu.
- účasť na nedeľnej svätej omši a pravidelná modlitba musí byť samozrejmá

Témy katechéz pre birmovancov:
07.09.2018
14.09.2018
21.09.2018
28.09.2018
05.10.2018
12.10.2018
19.10.2018
26.10.2018
02.11.2018
09.11.2018
16.11. 2018
23.11.2018
30.11.2018
07.12.2018
14.12.2018
21.12.2018
28.12.2018
04.01.2019
11.01.2019
18.01.2019
25.01.2019
01.02.2019
08.02.2019
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019
08.03.2019
05.03.2019
22.03.2019
29.03.2019
05.04.2019
12.04.2019
19.04.2019
26.04.2019
03.05.2019
10.05.2019
17.05.2019
24.05.2019
31.05.2019

Prečo môžeme veriť, Boh ide nám ľuďom v ústrety
Verím v Boha Otca Stvoriteľa neba i zeme
Stvorenie zvané človek
Verím v Ježiša Krista (Počatie, narodenie a verejné účinkovanie)
Verím v Ježiša Krista (Smrť, zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie)
Verím v Ducha Svätého
Verím v svätú Katolícku Cirkev
Verím vo vzkriesenie tela
Prázdniny jesenné
Verím v život večný
Boh koná prostredníctvom posvätných znakov - Sviatosti
Sviatosť krstu
Sviatosť birmovania
Sviatosť Eucharistie
Sviatosť pokánia
Sviatosť pomazania nemocných
Prázdniny Vianočné
PrázdninyVianočné
Duchovná obnova vo Vrícku do 13.01.2018. - ThDr. Jozef Šelinga
Sviatosť kňazstva
Sviatosť manželstva
Prázdniny polročné
Svedomie a hriech
1. Božie prikázanie: „Ja som Pán Boh tvoj...“
2. Božie prikázanie: „Nevezmeš meno Božie nadarmo“
3. Božie prikázanie: „Pamätaj že máš svätiť sviatočný deň“
Prázdniny jarné
4. Božie prikázanie: „Cti otca svojho i matku svoju“
5. Božie prikázanie: „Nezabiješ“
6. a 9. Božie prikázanie: „Nezosmilníš; Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke ...“
7. a 10. Božie prikázanie: „Nepokradneš; Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho“
8. Božie prikázanie: „Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnebu“
Prázdniny Veľkonočné
1. a 2. cirkevné prikázanie
3., 4. a 5. cirkevné prikázanie
7 hlavných hriechov (pýcha, lakomstvo, smilstvo)
7 hlavných hriechov (obžerstvo, závisť hnev lenivosť.)
7. darov Ducha Svätého
Život v Bohu (život v čnosti)

