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Birmovný rodič - Poučenie o sviatosti birmovania hovorí o birmovnom rodičovi:
Pri birmovaní má byť prítomný aj birmovný otec alebo birmovná matka. Má to byť spravidla
tá istá osoba, ktorá bola aj pri krste birmovanca, aby pokračovala vo svojej úlohe pomáhať
slovom i príkladom na ceste kresťanského zasvätenia svojho zverenca. Je dobré, keď krstný
rodič nie je príliš starý, ale skôr mladší, priateľ svojho zverenca.
Podmienky, ktoré má spĺňať birmovný rodič:
•

aby ho určil sám birmovanec a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

•

aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život
primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

•

aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo
vyhláseným; (rozvod, odpad od viery, potrat bez rozhrešenia...)

•

aby nebol otcom alebo matkou birmovanca

•

môže byť slobodný alebo ženatý (vydatá) - ak žije v manželstve tak musí byť
zosobášený (á) v kostole a nesmie byť rozvedený (á);

•

je ochotný sa za mňa modliť a pomáhať mi v kresťanskom živote.

Birmovné meno - Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral svojho
birmovného patróna. Je to niektorý svätý, alebo svätá, ktorého poznám a je pre mňa vzorom
kresťanského života. Tento svätec sa od mojej birmovky stane už nielen mojim vzorom, ale
tiež mojim priateľom v nebi, ktorý sa za mňa u Boha modlí, prosí za mňa a pomáha mi z
neba. Podľa neho aj ja prijímam birmovné meno. Pri voľbe svojho birmovného mena musím
pamätať na nasledovné zásady:
•

Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si
ho spomedzi svätých.

•

Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale

preto, že si beriem poučenie z jeho života (možno mám s ním podobný osud).

•

Vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani
obmedzovať v tom, koho si vyvolím.

•

Skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho
životopis. Niekoľko odkazov na životopisy svätých nájdete v hlavnom menu v položke
Webové odkazy.

•

Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.

