
 
 

Skôr ako pristúpiš k birmovke je potrebné, aby si si vybral svojho birmovného patróna.  
Je to svätý alebo svätá, ktorého poznáš a je pre teba vzorom kresťanského života. Tento 

svätec sa od tvojej birmovky stane tvojím priateľom v nebi, ktorý sa za teba u Boha 

modlí, prosí a pomáha ti. Podľa neho aj prijmeš birmovné meno.  

 

Pri voľbe svojho birmovného mena musíš pamätať na nasledovné zásady:   

Birmovné meno si nedávaj podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale zvoľ si ho spomedzi svätých.  

Svojho birmovného patróna si nevoľ na základe toho, že sa ti páči jeho meno, ale preto, že si berieš poučenie 

z jeho života (možno máš s ním podobný osud). Vo voľbe birmovného patróna musíš byť slobodný.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Svätosť   je to výlučná  

vlastnosť  Pána  Boha. Človek  

môže byť svätým iba natoľko,  

nakoľko žije s   Pán om   Bohom,  

resp. nakoľko je  Pán Boh  

prítomný   v jeho živote.   

Svätými  nie sú iba tí, ktorí sú  

blahorečení alebo  

svätorečení, ale každý človek  

žijúci v milosti posväcujúcej  

na tejto zemi.   

Povesť svätosti    je  

presvedčenie časti  

veriacich miestnej cirkvi  

o mučeníctve alebo  

hrdinských čnostiach  

konkrétne j osoby.  

Pojem  mučeník  je g réckeho  
pôvodu a pôvodne sa ním  

označoval svedok, ktorý vydal  
ústne svedectvo o určitej udalosti.  
Avšak asi od polovice II. storočia  

nadobudol nový  obsah: označuje sa  
ním kresťan,  ktorý zomrel za vieru  

v Krista, a     tak vydal svedectvo  

viery preliatím vlastne j krvi.   

Vyznávači   sa  

výnimočným  

spôsobom snažili  

pestovať čnosti.  

V   tom sú nám  

príkladom.   

Blahoslavený  je  titul daný  

Svätým Otcom tým osobám,  

ktorých život  bol pre  

kresťanov výnimočný a   ich  

uctievanie je povolené len  

v   niektorej časti Cirkvi   

Návrhy na  

svätorečenie  dáva  

konkrétna osoba alebo  

inštitúcia po najmenej  

tridsiatich rokoch od  

smrti kandidáta na  

beatifikáciu.   

    Svätý  je  titul daný Svätým  

Otcom tým osobám, ktorých  

život bol pre kresťanov  

výnimočný a   ich uctievanie  

je povolené v   celej Cirkvi.   

Beatifikácia  je  

vyhlásenie niektorej  

osoby za blahoslavenú  

alebo svätú. T oto  

vyhlásenie robí Svätý  

Otec po dlhšom  

skúmaní.   

Pri procese  

blahorečenia sa  

vyžaduje, aby sa  

na    príhovor  

kandidáta  udial  

jeden  zázrak   a   pri  

svätorečení dva  

zázraky.    



 

Pre ktoré čnosti alebo hrdinský čin bol vyhlásený za svätého    

  

Jeho meno    

  

  

  

Vlož jeho podobizeň    

Kedy, kde sa narodil    Kedy, kde zomrel    
Kedy má svoj sviatok   

Z   akej rodiny pochádzal      
Kedy a   kým bol vyhlásený  
za svätého    

Koho je patrónom      

S   akými  atribútmi sa zobrazuje      

Prečo si ho vyberáš za birmovného patróna   Zostav krátku modlitbu k   tvojmu patrónovi   


