
1. Stretko birmovancov

Na našej ceste k pokladu
• Kde je tvoj poklad, tam 

bude aj tvoje srdce... (Mt 6, 

21)

• Dôležité veci si píš do zošita na 
birmovku... a uvažuj o 
nich, zíde sa ti to ☺. Budeš to 
používať...



ABY TO DOPADLO SUPER... TEDA, ABY SME 
POKLAD ZÍSKALI, POTREBUJEME DAŤ DOKOPY:

SNY
SKUTOČ-
NOSŤ OBMEDZENIA

ÚSPEŠNÝ ŽIVOT



ABY TO DOPADLO SUPER... TEDA, ABY SME 
POKLAD ZÍSKALI, POTREBUJEME DAŤ DOKOPY:

•Aký je môj sen? Po čom túžim? Čo chcem dosiahnuť v 
živote?

•Ktoré sny sa mi uskutočnili?

•Čo chcem dosiahnuť počas roka?

•Mám rád skutočnosť? 



• Tešíš sa na birmovku?
Pokúsime sa o interakciu☺

Buď do internetového vyhľadávača si zadaj 

menti.com a potom tento kód: 8625 4351

Alebo skús qr kód:  

http://www.menti.com/


A tu sú vaše reakcie ☺



Pouvažuj a doma si napíš, 
ktoré obmedzenia potrebuješ 
prijať a ktoré prekonať?

• Potrebujeme sa rozhodnúť, čo 
budeme robiť.

• Potrebujeme mať odvahu urobiť to.

•Najprv každý sám za seba a potom 
ako tím – spoločenstvo. 



• Interakcia ☺



Cesta ku sviatosti birmovania je dôležitou časťou 
cesty za tvojim snom, lebo v nej nájdeš ohromnú 
pomoc.



Cesta za pokladom je vždy cestou cez problémy.                               
Teda budeme sa učiť žiť skutočnosť, v ktorej sú vždy...



Budeme sa učiť problémy odvážne prekonávať...



Objavíme, že môžeme zakopnúť a...



... zažiť bolestivý dopad, ktorý 
bolí viac psychicky ako telesne.



Postupne budeme zvládať väčšie a väčšie problémy, 
ale tiež každý môže mať bolestivejší pád.



To, čo sa od malička potrebujeme učiť je, že

PRAVDA JE NAJZÁKLADNEJŠÍM ZÁKLADOM, 
PRE DOSIAHNUTIE DOBRÝCH VÝSLEDKOV

Kto povedal                 
o sebe, že je Pravda?



Niektoré sú správne, ale chýba napr. mäkčeň, lebo je tam
zdrobnelina, alebo je to veľmi široké (Boh)... 



Budeme si všímať, ako to funguje a či to platí:

SNY
SKUTOČ-
NOSŤ OBMEDZENIA

ÚSPEŠNÝ ŽIVOT



O svätých vieme, že mali úspešný život, lebo 
dosiahli cieľ – nebo.
• Napíš si, ako to bolo u tvojho svätého priateľa (krstného, 

alebo aj iného...):

1. Po čom túžil/li, aký alebo aké mali sny?

2. V akej skutočnosti žil/li  (v akej dobe, v akých 
podmienkach, kto a čo mu pomáhalo, čo ho v živote 
preskúšalo, ako zistil, že sa má stať svätým...)?

3. V čom mal/li problémy – čo ho (ich) zraňovalo, kde 
„zakopával/li“... a ako to zvládol/dli?

(skús sa o tom s niekým porozprávať)



Aký mali svätí svoj sen, 
čo chceli dosiahnuť?

Prejdi na menti.com
Ak potrebuješ, tak zadaj
kód: 8625 4351
alebo  qr kód: 

http://www.menti.com/


Na tvojej ceste sú dôležití priatelia - tím

•Tím tvoríme my: birmovanci, rodičia, kňazi, 
animátori... naša farnosť, ktorú tvoria naše 
rodiny a spoločenstvá.
•V našom tíme objavujeme prítomnosť Pána 
Boha, anjelov strážcov i svätých.
•Našou úlohou je budovať priateľstvo a 
spoluprácu v tomto tíme. Ozývaj sa, nedaj im 
pokoj ☺



Práca do budúceho stretka cca o mesiac.

• Napíš si z tejto prezentácie poznámky do svojho zošita a pravidelne nad nimi 
uvažuj – vytvor si večer pokoj a pohodu, buď s Bohom a s celým nebom...

• Čím skôr napíš do mailu a nezabudni poslať:

• Ako si vnímal dnešné stretnutie.

• Či ti technika išla (pripojenie, interakcia, ..., či potrebuješ v niečom pomôcť.)

• Či si dokázal vnímať stretnutie a porozumel si o čo ide.

• Podeľ sa o svoju skúsenosť ako ti ide (šla) adventná príprava a čo si sa naučil 
pri prekonávaní problémov a či si nejaké prekonal.

• Napíš aj svoje návrhy na našu prípravu – ak sú reálne a uskutočniteľné 
využijeme ich.



Čo dokážem stihnúť do Vianoc?

Do internetového 
vyhľadávača si zadaj menti.com
A tento kód: 8625 4351
alebo  qr kód: 

http://www.menti.com/


Pár poznámok...
• Ak by si si chcel prejsť video, z ktorého sme čerpali niektoré obrázky a 

myšlienky Nech sa páči – má iba necelých 30 min.. (autor Ray Dalio –
človek ktorý veľa dosiahol..., dajú sa nastaviť titulky a aj automatické 
prekladanie do slovenčiny.) Ešte budeme z neho čerpať...

• Možno tam nájdeš aj zvláštne vyjadrenia – zapíš si ich a daj vedieť svoje 
postrehy (možno sú divné, alebo nie sú v súlade s našou vierou).

• Pri mailových odpovediach vždy odpovedaj novým mailom – teda nech nie 
je odpoveďou na predošlý (ťažko sa potom hľadá kto a kedy písal...).

• Túto prezentáciu nájdeš na stránke: https://salezianipoprad.sk/farnost-
poprad-velka/pastoracia/birmovanie/

(salezianiporad.sk farnosť Poprad – Veľká, pastorácia, birmovanie)

https://www.youtube.com/watch?v=B9XGUpQZY38
https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/pastoracia/birmovanie/

