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BIŘMOVÁNÍ  
 
Svátost biřmování „potvrzuje“ a dokonává křestní pomazání. Tato svátost je 

potřebná k naplnění křestní milosti. Svátost biřmování pokřtěné dokonaleji spojuje s církví 
a obdařuje je zvláštní silou Ducha svatého. 

ZNAMENÍ POMAZÁNÍ  
 
Svátost biřmování se uděluje pomazáním křižmem na čelo, spolu s vkládáním ruky a 

prostřednictvím slov: ,,Přijmi pečeť daru Ducha svatého." Ve starodávné biblické 
symbolice má pomazání velké bohatství významů. Olej je znamením hojnosti a radosti, 
očišťuje (mazání před i po koupeli), dělá mrštným (mazání atletů a zápasníků), je 
znamením uzdravení, protože hojí pohmožděniny a rány a dává vyzařovat kráse, zdraví a 
síle.  

Pomazáním dostává biřmovanec „označení“, pečeť Ducha svatého. Pečeť je 
symbolem osoby, její autority a jejího vlastnictví nějakého předmětu - proto se vtiskovala 
vojákům pečeť jejich vůdce, pečeť ověřuje právnický úkon nebo určitý dokument a v 
určitých případech jej kryje tajemstvím. 

 
Účinkem této svátosti je plné vylití Ducha svatého, jak bylo kdysi uděleno 

apoštolům v den letnic. 
 

MODLITBA  
 
BOŽE, DUCHU UTĚŠITELI , lidská bytost oživne pokaždé, když ji navštívíš! 

 JEŽÍŠI KRISTE, čím bychom byli bez tvého Ducha, který přebývá v našich srdcích.  
 TY NÁS MILUJEŠ. Bereš na sebe všechno, otevíráš nám cestu k víře, k důvěře v Boha, 
který nechce ani utrpení člověka, ani jeho tíseň.  

 DUCHU VZKŘÍŠENÉHO KRISTA, Duchu soucitné lásky, Duchu chval, tvá láska ke 
každému z nás nikdy nepomine!             

(Roger Schutz) 
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Světci měsíce 
Izák Jogues 
( 19. říjen ) 

 

Spolu se sedmi jinými jezuitskými misionáři byl 
Francouz Izák Jogues papežem Piem XI. 29.června 1930 
prohlášen za svatého (blahořečen byl roku 1925). Izák 
Jogues se narodil 10. ledna 1607 v Orléans ve Francii. Už 
ve svých 17 letech vstoupil k jezuitům s přáním jít do 
misií. Za dvanáct let byl určen pro misii v Kanadě, v roce 
1636 se dostal Izák Jogues do Quebeku. Několik let pak žil 
mladý řeholník v misii u Hurónů u Horónského jezera, 
kterou založil Jan de Brébuf. V roce 1642 byl Izák Jogues 
pohanskými Irokézy zajat a podroben velkým mukám. Ale 
i v zajetí dále konal misie a křtil mnoho Irokézů.  

Po svém útěku se Jogues vrátil za dobrodružných 
okolností zpět do Francie, kde byl ctěn papežem i králem. 
Ale už o rok později to Izáka Joguese táhlo znovu do 
Kanady. Stal se tam strůjcem míru mezi Francouzi a 
Mohawky. Mír však byl jen krátký. V říjnu 1646 
Mohawkové Joguese zatkli a umučili ho o několik dní později u mučednického kůlu.  

Izák Jogues byl prvním katolickým knězem, který navštívil New York. 
 

 

Vendelín 
( 20. říjen ) 

 

Vendelínův životopis spočívá především na legendách. Podle nich byl skotským 
královským synem a přišel na svět kolem roku 550. Ve věku 20 let se rozhodl Vendelín, 
vychovávaný biskupem, podniknout pouť do Říma. Tam se mu prý dostalo papežova 
požehnání. Pak odešel na sever a přišel do Trevíru, kde se usadil jako poustevník. 

Aby si vysloužil živobytí, přijal Vendelín službu pastýře u šlechtice. Legenda 
vypráví, že se svým stádem rád chodil ke vzdálené hoře, aby se tam v klidu modlil. Jednou 
šel pán kolem a zlobil se, protože se domníval, že se Vendelín už nemůže včas dovečera 
vrátit se stádem do stáje. Když však šlechtic přišel domů, byl už Vendelín se stádem doma. 
Pán poznal, že tento pasák dobytka je zvláštní člověk, padl před ním na kolena a prosil ho 
o odpuštění. Aby svou křivdu napravil, splnil šlechtic Vendelínovi velké přání. Vystavěl 
pastýřovi v blízkosti statku poustevnu. Tady Vendelín od toho dne žil v míru a oddával se 
modlitbě a rozjímání. Brzy uslyšeli o Vendelínově zbožném životě mniši z blízkého 
kláštera Tholey. Delegace vyhledala poustevníka v jeho cele a předala mu zprávu, že ho 
jmenovali opatem kláštera. Vendelín volbu přijal a žil nadále v klášteře Tholey, kde v roce 
617 také zemřel.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Ani jsme se nenadáli a měsíc školy uběhl jako voda. Zase se učíme novým věcem, 

které nám budou prospěšné v dalším životě. Učíme se ne pro rodiče a pro kamarády, ale 
pro  sebe, abychom byli připraveni, až přijde nějaká zkouška, ať plánovaná nebo náhlá. 
Biřmovance v tomto měsíci čeká také důležitá zkouška a jestliže ji úspěšně absolvují 
vstoupí do křesťanské dospělosti. Všichni svatí museli procházet po celý život různými 
zkouškami. Proto je i tento měsíc zasvěcen Panně Marii růžencové, která byla také 
mnohokrát zkoušena. Zkusme se v tomto měsíci pomodlit alespoň jeden desátek růžence za 
ty, kteří jsou zkoušeni.Celý náš život můžeme považovat za zkoušku, protože: Bůh slibuje 
bezpečné přistání, nikoliv klidný let. 

                       

Jarin 
 
1. Dokážete rozdělit dort třemi rovnými řezy na 8 částí? 
 
 
2. Na kterou stranu jede autobus? 
 
 
 
 
 
 
3. V šuplíku je 32 červených ponožek a 32 modrých ponožek. Levá a pravá ponožka 
jsou k nerozeznání. Taháte po tmě ponožky z šuplíku. Kolik jich musíte vytáhnout, aby 
jste měli jistotu, že až se na ně podíváte, máte pár? 
 
 
4. Jedna topinka se smaží deset minut - pět minut z každé strany. Na pánev se vejdou 
dva chleby vedle sebe. Za jak dlouho nejrychleji osmažíte na jedné pánvi tři topinky? 
 
 
5. Dokážete spojit tyto body čtyřmi rovnými čarami tak, abyste nezvedli tužku z 
papíru? 
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Příběh 
Co napsat do písku ? 
Co vrýt do kamene? 

 
Dva kamarádi se vydali přes poušť. Předtím se však pohádali a jeden z nich dostal 

facku od toho druhého. Dotyčný, aniž by cokoli řekl, se sehnul a napsal prstem do písku: 
„Dnes mi můj nejlepší přítel dal facku.“ 
Putovali dál. Došli ke krásné oáze s jezírkem a rozhodli se, že se vykoupou. Ten, co 

dostal facku se začal topit, ale ten druhý ho zachránil a vytáhl z vody. Když se tonoucí 
probral, vytesal do kamene: 

„Dnes mi můj nejlepší přítel zachránil život.“ 
Kamarád se jej zeptal:  
„Když jsem ti dal facku, napsal jsi to jen do písku a tentokrát jsi to vytesal do 

kamene. Proč?“ 
Druhý odpověděl: 
„Víš, když mi někdo ublíží, píši to jen do písku, aby vítr tyto řádky odfoukl na znak 

odpuštění. Ale když mi někdo pomůže, vytesám to do kamene, aby to tam zůstalo na 
věky.“ 

 
Nauč se svůj žal a křivdy psát jen do písku a své štěstí vyrýt do kamene. 

 

 
 

Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Čtyři části a dva řezy jsou bez problému.Nyní stačí 
rozříznout dort horizontálně (oddělit horní a dolní 
půlku). 
2. Doleva, protože nejdou vidět dveře. 

      3. Tři. Alespoň dvě mají stejnou barvu. 
4. Za 15 minut. Po pěti minutách jednu topinku 
vyjmete a druhou otočíte. Po deseti minutách je jedna 
hotová a dvě je třeba osmažit ještě z jedné strany. 

      5.  

_________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Luděk Machynka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 

 


