
Milí rodičia birmovancov, pri krste vaších deti vám kňaz položil túto otázku: Milí rodičia, 

žiadate krst pre svoje dieťa. Tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby 

potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom 

poučil Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti? 

Vy všetci ste na ňu odpovedali áno. Svedectvom toho, že ste to mysleli vážne boli aj posledné 

dni, kedy ste to boli častokrát práve vy, ktorí ste nám prinášali prihlášky svojich deti 

k príprave na sviatosť birmovania.  

Dnešná situácia, v ktorej sa nachádzame si však od nás vyžaduje, aby sme vedeli pružne 

reagovať na mnohé situácie, ktoré by nás pred pár mesiacmi ani neboli napadli. Preto, hoci ste 

možno s tým nikdy nerátali, hoci sa vám to bude zdať neprimerané, náročné, a akokoľvek pre 

vás nemožné, chcem vás povzbudiť k tomu, aby to, čo ste pri krste sľúbili a vzali na seba ako 

povinnosť- vychovávať svoje dieťa vo viere, aby ste túto úlohu uchopili nanovo.  

Iste, prípravy k sviatosti birmovania po iné roky boli pre nás akýmsi stereotipom - birmovanci 

chodili do kostola, zbierali podpisy, a museli prichádzať na náuky. Dnešná situácia nám však 

mnohé tieto možnosti vzala. No napriek tomu, my nesmieme strácať čas, vy rodičia ste v tieto 

dni tí, ktorí môžete byť so svojimi dospievajúcimi mladými ľuďmi najviac. Preto vás 

povzbudzujem, skúste s nimi otvorene hovoriť o viere. Otcovia, možno pri nejakej jesennej 

práci na záhrade, alebo jesennej vychádzke do prírody so svojimi synmi, skúste porozprávať 

o tom, ako žijete svoju vieru v dnešnom svete. Vy matky, skúste sa so svojimi dospievajúcimi 

dcérami porozprávať o tom, ako má dnes žena žiť svoju vieru. 

Áno rozumiem tomu, že to pre vás asi nebude komfortná situácia a možno mnohí si v tejto 

chvíli hovoríte, no to ako čo mám robiť, to ako o čom mám rozprávať? Súčasťou tejto správy 

je súbor otázok, ktoré má birmovanec po teoretickej stránke ovládať. To vám môže poslúžiť 

ako istá schéma, istý okruh tém ktorý rozoberať. Tiež vám dávam ako impulz tento článok, 

ktorý tiež ponúka mnoho spôsobov. https://www.svetlosveta.sk/katecheza/10-sposobov-ako-

rodic-pomoze-dietatu-rast-vo-viere/ 

Nevieme ako sa situácia vyvinie a budeme sa usilovať urobiť všetko preto, aby hneď ako to 

protiepidemické opatrenia dovolia sme sa pustili do prípravy na birmovku aj na farskej 

úrovni. Dnes je však úloha vás, milí rodičia, nezastúpiteľná, prosím pomôžte svojim deťom 

viac preniknúť do tajomstiev viery. 

Možno z vašich rozhovorov vyvstanú i otázky, ktoré nebudete vedieť rozlúskať, nebojte sa 

napísať, nebojte sa pýtať, kľudne aj na môj mail: milan.luptak1@gmail.com 

Na internete nájdete mnoho videí, ktoré vám môžu pomôcť aspoň niektoré témy ľahšie 

pochopiť. Tento čas je tak príležitosťou, aby popri svojich deťoch, aj vy sami ste prehĺbili 

svoju vieru. 

Ako už bolo avizované, účasť na nedeľných svätých omšiach budete do kartičiek podpisovať 

vy. Keďže sa počas týchto obmedzení nedostanete do kostola, povzbudzujem vás, aby ste sa 

doma ako rodina zúčastnili na nedeľnej svätej omši cez TV, Za týchto okolností môžete 

svojim deťom pri takejto účasti na svätej omši s čistým svedomím podpísať deťom ich 

birmovaneckú kartičku za danú nedeľnú účasť na svätej omši. Samozrejme aj tú má byť naša 

účasť aktívna, teda hoci sme v našich obývačkách, počas svätej omše nič nejeme, 
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nerozprávame sa, ale sme aktívni. Odložme to, čo by nás mohlo rušiť-mobil, jedlo, nápoj, 

a všetky ostatné rušivé vplyvy. Aktívne sa zapájame do odpovedí ľudu počas svätej omše, 

zachovajte tiež liturgické postoje rovnako ako v kostole (státie, sedenie, kľačanie...). 

Prosím, nezabúdajte na spoločnú modlitbu v rodine, ak ste ju doteraz nepraktizovali, začnite 

s tým. Verím, že táto skúsenosť bude na osoh vám i vašom deťom.  

Možno ste už dlho vo vašej rodine neotvorili Sväté Písmo a niekde na poličke zapadá 

prachom. Zoberte ho, vráťte sa k nemu a čítajte si z neho. Ideálne je urobiť si nejaký plán, 

Máme od zajtra, 16. októbra, pred sebou ešte 16 dní tohto mesiaca. Skúste možno prečítať 

evanjelium podľa Marka, má presne 16 kapitol. Na každý deň teda vychádza presne jedna 

kapitola.  

 

Vy milí birmovanci, nastupujete na cestu prípravy na sviatosť birmovania. Verím, že sa všetci 

už dnes tešíte na váš deň birmovky. Využite čas, ktorý sa vám ponúka na prehĺbenie poznania 

viery, no predovšetkým na budovanie svojho vzťahu s Bohom. Zatiaľ nie je možné aby sme 

sa spoločne stretávali. No nedajte sa pomýliť tým, že teraz teda nič robiť netreba, treba, len 

možno inak ako ste čakali. Kreativite sa medze nekladú, povzbudzujte sa navzájom, hľadajte, 

pátrajte, zbierajte otázky ohľadom viery, a potom keď sa spolu stretneme, budeme môcť 

o tom spolu uvažovať. No nezabúdajte na to najdôležitejšie, pravidelnú osobnú modlitbu. 

Teším sa na spoločné stretnutie a dovtedy pamätám na vás v modlitbe. 

kaplán Milan Lupták milan.luptak1@gmail.com 0915847423 
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