
Závěry z diecézního fóra mládeže v královéhradecké diecézi   
 
Téma č. 1: Svátost biřmování v životě člověka 

 Svátost biřmování vnímáme jako důležité osobní „ANO své víře“, které nás pevněji 
spojuje s Kristem, rozmnožuje v nás dary Ducha Svatého, dokonaleji nás připoutává 
k církvi a poskytuje zvláštní sílu Ducha Svatého, abychom šířili a bránili víru jako 
opravdoví Kristovi svědkové. 

 Ve farnostech je potřeba dobře, srozumitelně a vytrvale vysvětlovat všem věkovým 
kategoriím smysl a význam svátosti biřmování pro život člověka a motivovat k jejímu 
přijetí, aby to bylo svobodné rozhodnutí (sám za sebe), ne rozhodnutí (pra)rodičů, 
tradice, či „využití příležitosti“. 

 Bylo by dobré, aby na začátku přípravy proběhl „vstupní rozhovor“ mezi 
biřmovancem a knězem ohledně motivace k přijetí svátosti. Prostor pro osobní 
rozhovory s knězem by měl být i během přípravy. 

 Chceme kvalitní přípravu na biřmování ve společenství, kde je možné sdílet 
zkušenosti ze života s Bohem, otevřeně hovořit o problémech a otaznících, upevňovat 
se v nauce církve, vzájemně se podporovat. Neměl by to být jen zdlouhavý monolog 
kněze o jednotlivých otázkách katechismu. Je důležité zapojit živá svědectví, aby to 
nebyla jen nějaká nauka, ale také praktické vysvětlení, jak žít z této svátosti.  
Vysvětlovat význam patronů. 

 Příprava by alespoň ve větších farnostech měla být věkově rozdělená – společná pro 
všechny věkové kategorie je náročná a omezená. 

 V rámci přípravy pracovat i s kmotry (včas, nejlépe od začátku). 
 Do přípravy a slavení by měla být zapojena celá farnost, ne jen biřmovanci.  
 Toužíme po prohloubení bezprostřední přípravy (např. vigílie...). 
 Farnost by měla biřmovancům konkrétně pomoci v aktivním zapojení se do života 

farnosti. 
 Prosíme, aby se pamatovalo i na období „po biřmování“. Biřmovanci potřebují 

podporu a pomoc v rozvíjení dobrého křesťanského života (např. život společenství, 
setkání, kurzy pro biřmované, obnovy, setkání „rok poté“...). 

 
Téma č. 2: Identita křesťana a hlásání evangelia 

 Být křesťanem pro nás znamená být člověkem naděje a radosti, který se snaží přijímat 
a žít svou víru bez kompromisů. 

 Podporuv identifikaci křesťana nacházíme v rodině, farnosti, společenství, na 
Vesmíru, u Sv. otce, na SDM, u osobností uznávaných i nekřesťany. 

 Pro udržení identity křesťana v dnešním světě je základem láska, která nám byla 
Bohem vlita do srdce. 

 Chybí nám společné transgenerační akce pro sjednocení farnosti, podpora od kněze, 
od společnosti. 

 Hlásání se neděje přímo skrze liturgii, ale skrze pestré aktivity (Noc kostelů, farní 
dny, plesy...), soužití s městem (obcí) – návštěvy a pomoc v pečovatelských domech, 
domovech důchodců, zapojení dětí, prezentace, koncerty, zapojení se do „občanských 
akcí“. 

 Důležitý úkol mají centra mládeže (DCM a DCŽM) – vytváření aktivit pro mladé, 
formace, podpora, motivace a zaujetí mnohých (i nevěřících kamarádů). 

 Velký význam mají i „viditelné“ akce na mezinárodní (světové) úrovni – např. SDM. 
 Hnutí v církvi a řehole mohou velmi pomoci díky pestrosti způsobů hlásání – pokud si 

nekonkurují, ale dobře žijí svou spiritualitu a spolupracují. 
 Významným svědectvím křesťanského života pro mladé ve farnostech jsou dobrá 

společenství rodin, dospělých,... 
 


