
AKTUALITA – BIRMOVANCI  

Milí veriaci, v týchto dňoch sa opakuje situácia, ktorú som už zažil pred piatimi rokmi, pri príchode do 

farnosti. Najskôr bol za mnou jeden otec  dvoch birmovancov, potom ďalší a ďalší a žiadali povolenie 

pre svoje deti, prijať sviatosť birmovania vo farnosti Borovce. Spustila sa „reťazová reakcia“, pričom 

viacero mladých išlo na birmovku do spomenutej farnosti iba preto, že mladí boli spolužiaci, alebo 

tam mali krst, alebo tam bývala časť rodiny, alebo iba preto, lebo „tým pred nami ste to povolenie 

dali“ ...  

Pred pol storočím bolo slovo kňaza a tým aj jeho autorita na inej „úrovni“. No tlak bývalého 

komunistického režimu, ako aj nástup bezbrehého liberalizmu a „totálnej demokracie“ zlikvidovali aj 

posledné zvyšky akéhokoľvek povedomia autority. Nielen v národných parlamentoch, ale aj v tých 

menších – rodinných platia „voľné“, podľa aktuálnej situácie vhodné pravidlá. Ak je autorita detí 

alebo dospievajúcich väčšia od autority rodičov, alebo aj akejkoľvek inej, potom je takáto situácia 

tikajúcou „bombou“ do budúcnosti nášho národa. Potom naozaj môžu byť dané akékoľvek 

podmienky, či pravidlá – výsledkom bude buď ich ignorovanie, alebo totálna vzbura (anarchia).  

Cirkevný kódex hovorí v článku 890: Veriaci sú POVINNÍ túto sviatosť (rozumej birmovanie) prijať 

v pravom čase. RODIČIA, duchovní pastieri, predovšetkým FARÁRI sa majú starať, aby veriaci boli na 

jej prijatie RIADNE VYUČENÍ a v príhodnom čase k nej pristúpili.  

Každý veriaci by mal mať povedomie spolupatričnosti k územnej jednotke, ktorú nazývame farnosť. 

Farnosť je spoločenstvo veriacich, ktorí sa poznajú, komunikujú, povzbudzujú a navzájom si slúžia 

v láske. Našou farnosťou je územie obcí Veselé a Rakovice. Každý by mal pridať svoj podiel, aby sa 

farnosť budovala nielen na princípe tradície, ale aj na evanjeliových výzvach samého Pána Ježiša. 

K tomu patrí aj rešpektovanie autority miestneho kňaza (farára), ktorý je za sebe zverený ľud 

zodpovedný Pánu Bohu, ale aj biskupovi.  

Predstavte si situáciu, keby sa ma biskup na budúcej birmovke opýtal, prečo je tak málo 

birmovancov? Čo mu poviem? Lebo sa nevedeli dočkať? Lebo prípravu v našej farnosti považovali za 

príliš náročnú? Lebo niektorí rodičia a deti mali averziu voči osobe kňaza? ... 

Prosím predovšetkým Vás, rodičov, ktorí ste autoritou vašim deťom. Pokúste sa pochopiť tieto 

argumenty, ktoré som uviedol nie na vaše pobúrenie, ale podporenie. Verím, že Vaše deti, keď o dva 

roky (jar 2022) prijmú túto sviatosť v našej farnosti, budú aj vďaka svojmu vyššiemu veku viac 

pripravení a posilnení, aby SLOVOM a SKUTKOM boli SVEDKAMI KRISTA, šírili vieru a ju obhajovali.  

Nedovoľme, aby prijímanie akýchkoľvek sviatostí bolo iba ľudovým zvykom, alebo dôvodom na 

prijímanie rôznych hmotných darov. Bez viery je to všetko iba „kupčenie“ so svätými vecami, ktoré 

raz bude súdiť Boh.  

Každý, kto disponuje určitou mierou autority, ju má vykonávať v súlade s Božími prikázaniami, hlasom 

svojho svedomia a podľa svojho najlepšieho vedomia. Nech nám k tomu Boh udelí potrebné dary, ale 

aj silu. – Váš farár  

 

 


