
Závěry 2. diecézního fóra mládeže v ostravsko-opavské diecézi 
 

1. Příprava na svátost biřmování 
 Diskuze v rámci přípravy na biřmování. Mladí sice považují za důležité přednášky, na 

kterých získávají znalosti nauky víry, ale zároveň vyslovují touhu po tom, aby o 
daných tématech bylo diskutováno a aby se mohli ptát na témata, která se jich 
dotýkají. Diskuzní skupinky. 

 Pozitivně hodnotí víkendové pobyty v rámci přípravy na biřmování a osobní rozhovor 
s knězem. 

 Rozdělení biřmovanců na starší a mladší, je-li to možné. 
 Více modlitby na přípravných setkáních (přehlcenost informacemi, málo modlitby).  
 Probrat spíše málo témat, ale na hlubinu. Prodiskutování témat. 
 Zapojení laiků do přípravy (těch, kteří mají co říci) – svědectví žité víry jako základ. 

Pozvat zajímavé hosty. Spolupráce s řeholníky (sestrami, bratry). Osobní svědectví. 
 Možnost diskuze s knězem nad volbou témat přípravy. 
 Osobní kontakt – jednak mezi biřmovancem a knězem, jednak mezi biřmovanci 

navzájem (pomohou např. víkendové pobyty). 
 

2. Svátost biřmování 
 Přijímat v okamžiku osobní připravenosti. Otevření vůči darům Ducha. Touha po 

přijetí svátosti. 
 Otázka věku: Mladí vnímají negativně ovlivňování příbuznými/knězem, kteří jim 

doporučují přijmout svátost biřmování v brzkém věku (např. 14, 15 let). Každý má 
právo se rozhodnout, kdy je na svátost biřmování připraven. Je to individuální, někdo 
v 15 letech, někdo ve 20 letech. Mladí touží přijímat tuto svátost v momentě 
zodpovědné připravenosti. 

 Mladí vnímají bolestně lhostejnost některých biřmovanců (např. jdou k biřmování 
jenom kvůli dárku od babičky). Kněz by měl být vůči tomuto vnímavý a v osobním 
rozhovoru s dotyčným vyjasnit situaci – povzbuzení k přijetí svátosti, nebo naopak 
razantní doporučení odložení. 
 

3. Život po biřmování 
 Zapojení mladých, kteří již byli biřmováni, do přípravy na biřmování. Mladí se 

vyslovili, že rádi pomohou knězi ve farnosti s vedením přípravy (tam, kde je to možné, 
např. vedení diskuzních skupinek, vaření na víkendovkách biřmovanců, modlitby za 
jednotlivé biřmovance apod.). Zapojení animátorů v dané farnosti. 

 „Postbiřmo“ – schůzky biřmovanců po přijetí svátosti, vzájemné obohacení se a 
povzbuzení. 

 Hledat možné cesty v pokračování společného osobního růstu víry.  
 


