
KONFIRMACE
Konfirmace je potvrzením smlouvy křtu a utvrzením ve víře. Působí je v

srdcích konfirmandů vzkříšený Pán mocí svého Ducha (1 K 1,8). Od křtu

vede Duch svatý konfirmandy v obecenství sboru k tomu, aby poznali svůj

hřích i své vykoupení v Kristu, aby je vyznali a toužili po slovu Božím a

stolu  Páně.  Vyznání  konfirmandů  utvrzuje  Duch  svatý,  a  tak  vyslýchá

přímluvné modlitby církve, které mohou být spojeny se vzkládáním rukou.

Proto jsou podstatnou částí konfirmačního cvičení, konfirmační   slavnosti

a   života   církve   vůbec modlitby   k  Duchu svatému,   aby   stále   církev

obnovoval   a   přidával   nové vyznavače.

HESLO: Ne vy  jste  vyvolili  mne,  ale  já  jsem vyvolil  vás. 
J 15,16a

Introit:
Farář: Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život. 

Haleluja!
Sbor: Těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinnův 

zákon. Haleluja!
Farář: Světlem pro mé nohy je tvé slovo. 

Haleluja!
Sbor: Osvěcuje moji stezku. Haleluja!
Farář: Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se 

smím učit tvým spravedlivým soudům. 
Haleluja!

Sbor: Chci tvá nařízení dodržovat, jen mě nikdy 
neopouštěj. Haleluja!

Gloria Patri (Sláva Otci) 

Farář: Sláva Otci, i Synu i Duchu svatému.

Sbor: Jakož byla na počátku, i nyní i vždycky, i na
věky věků. Amen. Haleluja! Haleluja!



KYRIE (KAJÍCNÉ ZVOLÁNÍ)  

Farář: Pane, smiluj se.

Sbor: Pane, smiluj se.

Farář: Kriste, smiluj se.

Sbor: Kriste, smiluj se.

Farář: Pane, smiluj se.

Sbor: Pane, smiluj se nad námi.

GLORIA IN EXCELSIS 
(SLÁVA NA VÝSOSTECH)

Farář: Sláva Bohu na výsostech.

Sbor: A na zemi pokoj, v lidech zalíbení.
nebo

Farář: Sláva na výsostech Bohu.

Sbor: A na zemi pokoj, v lidech zalíbení.
nebo

Farář: Sláva Bohu na výsostech.

Sbor: Buď Bohu  sláva  z  výsosti  jenž  se  k  nám
sklání  z  milosti.  Nad  hříchem  zhoubou
zvítězil  a v říši  své chce dát  nám díl.  Tvá
přízeň, kéž nád námi bdí. Přijď záhy Tvé jen
království, kde mír zavládne stálý.



KOLEKTA (MODLITBA)
Farář: Modleme se. Věrný Bože, náš milý Otče,

děkujeme  ti,  žes nám dopřál  dočkat  se
této chvíle.  Děkujeme   ti,  že  smíme  vést
své  syny  a  dcery  k  tvému  Synu   Ježíši
Kristu. Dej nám poznat, že jsi mezi námi.
Spoj nás, staré i mladé, v radostné víře v
Ježíše  Krista.  Požehnej  svým  svatým
Duchem našemu  shromáždění. Tobě buď
sláva na věky. 

Sbor: Amen.

POZDRAV 

Farář: Pán Bůh ať je s vámi.

Sbor: I s duchem tvým.
nebo

Farář: Pán Bůh budiž s vámi.

Sbor: I s duchem tvým.

ČTENÍ
S: Př 3,1-8 VI
Ep: 1Tm 6,12-16 II
Ev: Mt 7,13-16a I

J 6,66-69 III
1K 3,21b-23 IV
Dt 30,11-20a V



PÍSEŇ

PŘEDSTAVENÍ KONFIRMANDŮ
Farář představí jednotlivé konfirmandy. Při vyvolání svého jména každý

konfirmand povstane.

OSLOVENÍ KONFIRMANDŮ 

Farář: Milí  konfirmandi!  Máte  být  v  tomto
shromáždění  před  Boží  tváří  přijati  do
plného  obecenství  sboru,  abyste  spolu  s
námi  mohli  přistupovat  ke  stolu  Páně.
Dříve však máte vydat  svědectví,  jak jste
byli  vzděláni  v základech biblické zvěsti.

VYZNÁNÍ
Shromáždění spolu s konfirmandy povstane.

Farář: Nyní  vás,  milí  konfirmandi,  zvu,  abyste
vyznali  věrnost  a  lásku  k  Bohu,
zjevenému v  Ježíši  Kristu  a  působícímu
ve světě Duchem svatým. Tážu se vás:
Věříte  v  Boha  Otce,  který  vás  k  životu
povolal, věříte v Ježíše Krista, jeho Syna,
který  vás  vysvobozuje  z  moci  hříchu,
věříte v Ducha svatého, který vás vede k
pravému  životu?  Věříte-li,  odpovězte
každý sám za sebe: Věřím. 

Konfirmandy: Věřím.



Farář: Chcete  poslouchat  Ježíše  Krista  jako
svého  Pána  a  žít  podle  jeho  přikázání?
Jestliže tomu tak je, odpovězte každý sám
za sebe: Ano, s pomocí Boží.

Konfirmandy: Ano, s pomocí Boží.

Farář: Toužíte  podílet  se  na  životě  sboru,  do
něhož budete patřit, přiznávat se ve světě
k pravdě evangelia,  a  tak být  věrnými
členy Kristovy církve? Jestliže tomu tak
je, odpovězte každý sám za sebe: Ano, s
pomocí Boží. 

Konfirmandy: Ano, s pomocí Boží.

Farář: Vyznejte  tedy spolu s námi  Apoštolské
vyznání   víry,   na  kterou   jste  byli
pokřtěni: 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i
země.Věřím  v Ježíše  Krista,  Syna  jeho  jediného,
Pána  našeho,  který  se  počal  z Ducha  svatého,
narodil  se  z  Marie  Panny,  trpěl  pod  Pontským
Pilátem,  byl  ukřižován,  zemřel  a  byl  pohřben.
Sestoupil  do  pekel,  třetího  dne  vstal  z  mrtvých.
Vstoupil  na  nebesa,  sedí  po  pravici  Boha  Otce
všemohoucího,  odkud  přijde  soudit  živé  i  mrtvé.
Věřím  v  Ducha  svatého,  svatou  církev  obecnou,
společenství  svatých,  hříchů  odpuštění,  těla  z
mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. 



PÍSEŇ 177
1. Ó, Tvůrce, Duchu svatý přijď,

rač v myslích našich hostem být;
tvá naplň milost vznešená
ta srdce Tebou stvořená!

2. O rozněť světlo v myslích nám
a vylej lásku v srdcí chrám;
Ty v mdlobě těla posiluj,
svou mocí stále při něs stůj

3. Rač Zlého dále zapudit
a pokojem nás obdařit,
ať Tebou takto vedeni,
veškerých škod jsme zbaveni.

4. Ty Otče rač dát znáti nám,
Ty Syna poznat dáváš sám;
u Tebe, z obou vyšlého,
ať máme časz každého.

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA SE
VZKLÁDÁNÍM RUKOU

Farář vkládá na každého konfirmanda ruce a modlí se nad ním:

Pán Bůh tě v této víře utvrď svým Duchem a obdař
jeho dary. Amen

nebo

Hospodin utvrď  tvoji  víru.  Hospodin  tě požehnej.
Hospodin  ti uděl  dary svého Ducha. Amen.



MODLITBA
Farář: Svatý  Bože!  Naše  srdce  je  naplněno

vděčností, když  hledíme na konfirmandy.
Přijmi  naše  díky  za  to,  žes  je  provedl
dětstvím. Máme naději, že slova evangelia
nepadala  do  jejich  srdcí  nadarmo.
Prosíme  tě,  dávej  jim  Ducha  svatého,
ochranu a  štít  před vším zlým,  posilu  a
pomoc ke všemu dobrému. Posiluj rodiče
a kmotry,  aby se mohli  svým dětem ještě
věrněji věnovat.  Způsob,  aby  víra, láska
a  naděje  v  bohaté  míře  přebývala  v
domovech  konfirmandů.  Nás  všechny
spoj  poutem  bratrství,  abychom  tvé
království  dovedli přede všemi  vyznávat.
Prosíme  tě  pro  Ježíše  Krista,  našeho
Pána. Amen.

Sbor: Amen.

POSLÁNÍ 
Farář: A nyní  odejděte v pokoji.  Držte se toho,

co  je  dobré.  Nikomu  zlé  za  zlé
neodplacujte.  Posilujte  klesající.
Podpírejte  slabé.  Potěšujte  zarmoucené.
Mějte v úctě všecky. Milujte Pána a služte
mu s radostí v moci Ducha. 

Konfirmandy: Amen.

PÍSEŇ


