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Polona Vesel Mušič                 Ljubljana, 1. 9. 2015 
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Zadeva: Oznanjevanje na področju birmanske pastorale v Cerkvi na 

Slovenskem 

 

 
Podpisana Polona Vesel Mušič iz Ljubljane, sem žena in mama petih otrok. Po poklicu 

sem teologinja in se že deseto leto ukvarjam z vprašanji birmanske pastorale v Cerkvi na 

Slovenskem. Avgusta 2012 sem zagovarjala disertacijo: Birmanska pastorala na prepihu, ki 

je edina disertacija s tega področja v Sloveniji (mentor prof. ddr. Stanko Gerjolj). Od takrat 

dalje prostovoljno delam na področju oznanjevanja in razvijam program za starše birmancev 

in birmanske botre.  

Delam zaradi in za Gospoda z gorečo željo, da bi Njegovo usmiljeno ljubezen spoznali 

tudi drugi in bi lahko v temeljih spremenila njihova življenja, pri čemer se najprej obračam na 

starše birmancev in birmanske botre. Namen aktualnega programa je zato: s pričevanjem in 

kakovostno pripravo na birmo pomagati staršem, botrom in birmancem k veri – odnosu z 

Bogom (Svetim Duhom) in jih krepiti v prvinah našega krščanskega življenja (molitvi, branju 

Svetega pisma, prejemanju zakramentov …). V ta namen pišem tudi knjige in članke. Za tako 

oznanilo je birmanska pastorala oz. sodelovanje s starši birmancev in botri, pa tudi birmanci, 

animatorji, duhovniki in drugimi, zelo dobro vstopno mesto. Več o tem delu, ki temelji na 

Božji previdnosti, je mogoče prebrati v poročilu, ki sledi v nadaljevanju. 

 Bogu, vsem donatorjem in vsem sodelujočim hvala za prehojeno pot in vse milosti, 

upam pa, da bom z Božjo pomočjo in vloženim trudom lahko naredila še veliko dobrega na 

področju oznanjevanja v Cerkvi na Slovenskem, zato sem hvaležna za vsakršno pomoč, vsako 

povabilo in molitveno podporo pri tem delu. 

 

S spoštovanjem in hvaležnostjo,

                 dr. Polona Vesel Mušič 
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OZNANJEVANJE NA PODROČJU BIRMANSKE PASTORALE 

 

 

I. NAMEN programa: s pričevanjem in kakovostno pripravo na birmo pomagati staršem, 

botrom in birmancem k veri – odnosu z Bogom (Svetim Duhom) ter jih krepiti v prvinah 

našega krščanskega življenja (molitvi, branju Svetega pisma, prejemanju zakramentov …). 

 

II. CILJI programa priprave na birmo za starše birmancev in botre (kateheza odraslih):  

1. S pričevanji (npr., kako se kot družina pripravljamo za zakrament svete birme) in 

predavanji ovrednotiti prisotnost Svetega Duha, vere in zakramenta birme v življenju 

kristjana.  

2.  Skupna molitev in branje Svetega pisma.  

3.  Spomin in refleksija doživljanja priprave in zakramenta birme.  

4. Skozi spoznavanje lastnosti različnih nosilcev (birmancev, staršev, botrov, 

animatorjev, občestva, duhovnikov in birmovalcev) spodbuditi kakovostno pripravo na 

birmo.  

5. Ovrednotiti vlogo botrov (kdo je dober birmanski boter in kako ga izbrati).  

6.  Zavedanje možnosti župnije in povabilo k sodelovanju.  

7.  Medsebojno srečanje in spoznavanje udeležencev v okviru priprave na birmo. 

 

III. Prenovljen program za starše in botre, katerega je mogoče izvajati v enoletni in/ali 

dveletni pripravi na birmo, OBSEGA/VSEBUJE:
1
  

 

1. SREČANJE/A ZA STARŠE BIRMANCEV – število srečanj in vsebina je po 

dogovoru; k srečanjem naj bodo povabljeni tudi botri, zlasti na prvem in tretjem 

srečanju pa so dobrodošli tudi birmanci.  

 

NASLOVI SREČANJ:  

– prvo: BIRMA – ZAKRAMENT LJUBEZNI (spomin na prejem birme; tri 

življenjske zgodbe – pričevanje o Božji ljubezni in milosti; Sveti Duh in zakrament 

birme; priprava na birmo, še posebej, kako izbrati dobrega botra …); 

 

– drugo: »SKOČI VEN« (dinamika mladostniškega odraščanja in odnosov; kateri so 

razlogi za »osip« po birmi; smernice, kaj lahko naredimo …);
2
 

 

– tretje: BIRMA – PEČAT SVETEGA DUHA (binkošti, goreči grm, Sveti Duh in 

birma v našem življenju; darovi in sadovi Svetega Duha, razlaga obreda svete birme). 

 

2. SKUPNO SREČANJE ZA STARŠE IN BIRMANCE NA TEMO BOTRSTVA: 

Kako izbrati dobrega birmanskega botra/o? – starši in birmanci na začetku 

priprave na birmo ob izbranih odlomkih iz Tobitove knjige razmišljajo na temo botrov 

in botrstva, kar jih pripravi na to, da lažje ovrednotijo vlogo botrov in se s tem bolje 

osredotočijo na izbiro. 

                                                 
1
 Glede na izkušnje in potrebe ter pričakovanja v različnih župnijah, program sproti dopolnjujem, prilagajam oz. 

spreminjam, da ohranim tisto, kar je v njem najbolj kakovostno oz. kar najbolj nagovarja. 
2
 Drugo srečanje je mogoče le po predhodni izvedbi prvega srečanja: Birma – zakrament ljubezni. 
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3. SREČANJE ZA BIRMANSKE BOTRE – botri imajo lahko svoje posebno srečanje 

ali so kar povabljeni k srečanju/srečanjem za starše (spoznavanje pomena in vloge 

birmanskih botrov ob molitvi, svetopisemskem besedilu iz Tobitove knjige in 

poglabljanju v zakrament birme). 

 

4. SEMINARSKA OBLIKA PRIPRAVE ZA STARŠE IN/ALI BOTRE – primerna 

kot dekanijsko srečanje (nekaj-urna oblika, ki vsebuje vse temeljne vsebinske 

poudarke priprave na birmo: o Svetem Duhu in birmi, o odraščanju otrok, o vlogi in 

pomenu botrov … – vse z metodami izkustvenega učenja in ob Svetem pismu). 

 

5. DUHOVNE VAJE za birmance (po dogovoru). 

 

6. DUHOVNE VAJE za birmanske botre in starše birmancev (v pripravi). 

 

7. KNJIGE: I. Birma – pečat Svetega Duha; II. Tobija, Sara in angel Rafael – o poročni 

ljubezni in botrstvu; III. Birmanski animatorji – dragocena priložnost; IV. Sveti Duh 

– naš prijatelj; V. Utrip birmanske pastorale v Cerkvi na Slovenskem. 

 

 

IV. LITERATURA (KNJIGE IN ČLANKI) v okviru programa: 

 Birma – pečat Svetega Duha (izid: september 2013); 

 Tobija, Sara in angel Rafael – o poročni ljubezni in botrstvu (izid: januar 2014); 

 Birmanski animatorji – dragocena priložnost (izid: januar 2015); 

 Sveti Duh – naš prijatelj (izid: januar 2015);  

 Utrip birmanske pastorale v Cerkvi na Slovenskem (izid: januar 2015);  

 vrsta člankov v revijah: Ognjišče, Naša kateheza, Cerkev danes, Bogoslovni vestnik in 

drugod 

 

V. IZVEDBA PROGRAMA:  

a) GLEDE NA UDELEŽENCE – PO DOGOVORU: 

• samo starši birmancev 

• samo birmanski botri 

• starši in botri 

• starši in birmanci 

• starši, botri in birmanci 

• za vse nosilce hkrati 

 

b) ČASOVNA IZVEDBA PROGRAMA – PO DOGOVORU: 

• posamezna srečanja 

• seminarska oblika 

 

c) KRAJEVNA IZVEDBA PROGRAMA 

• za posamezne župnije 

• za dve ali tri župnije naenkrat 

• za celotno dekanijo 

• za celotno škofijo 
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d) ČASOVNI OBSEG PROGRAMA – PO DOGOVORU: 

• dveletni program (štiri srečanja, po dve vsako leto) 

• enoletni program (eno, dve, tri ali več srečanj) 

• za dve generaciji birmancev oz. staršev/botrov skupaj 

 

e) METODE 

• molitev 

• delo s Svetim pismom 

• vsebinski del s poudarki 

• pričevanje 

• pogovor po skupinah 

 

f) VSEBINA SREČANJ 

• o odraščanju mladostnikov, o veri, molitvi, Svetem pismu (izbrani odlomki), o 

pripravi na birmo (nosilci), o tem, kako izbrati dobrega birmanskega botra, 

bistveni poudarki o Svetem Duhu in birmi, izbrane teme s področja teologije in 

duhovnosti,  

• teološke teme ponazarjam in dopolnjujem z osebnim pričevanjem.  

g) VSEBINA SREČANJA ZA BOTRE 

• Kdo je birmanski boter? 2. Kdo je birmanec? 3. Kdo je Sveti Duh? 

 

h) IZVEDBA PROGRAMA 

 

Od septembra 2012 do konca maja 2015 je bilo več kot 150 različnih dogodkov. 

Sodelovalo je več kot 80 župnij iz šestih škofij (nekaj srečanj je bilo dekanijskih, eno celo 

škofijsko), udeleženih je bilo več kot 5500 slušateljic in slušateljev oz. udeležencev.  

 

VI. ODMEVI UDELEŽENCEV: skupno število udeležencev vseh dogodkov in dejavnosti je 

več kot 5500, kar je verjetno kar visoka številka. Še bolj kot to pa navdušuje občutek, da so 

udeleženci v veliki večini odhajali z zadovoljstvom, kar kaže tudi njihov odziv s pomočjo 

anketnih vprašalnikov. Velika večina je napisala, da bi se udeležili še kakšnega srečanja in da 

bi to/tako srečanje priporočili še drugim.  

Na vprašanje, kaj jim bo ostalo v spominu in kaj predlagajo za naprej, so npr. napisali: 

»Zanimiva predstavitev, sproščenost predavateljice, velika udeležba.« »Z nami ste nesebično 

delili svojo življenjsko izkušnjo srečanja z Bogom.« »Mislim, da je to odlična priprava na 

birmo za starše.« »Kar tako naprej, pričujete živo vero; z Božjo pomočjo in našo 

pripravljenostjo bomo našim birmancem zgled, pomoč, …« »Da nadaljujete delo po 

župnijah!« »Zavzeto naprej, orje se ledina.« »Vse je bilo zelo dobro predstavljeno; v tem 

duhu naprej – odlični ste in lepo vas je bilo poslušati.« »Kar tako naprej, vztrajajte – Bog z 

vami.« 

»Prepričljivo in zanimivo pričevanje.« »Da je Bog ljubezen, da molitev dela čudeže, 

da je Bog resničen, prisoten v vsakdanjem življenju.« »Če prosimo Svetega Duha, obrodi 

sadove, pa četudi moramo na to dalj časa čakati.« »Vključevanje osebnih izkušenj in poudarki 
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iz družinske priprave na birmo.« »Doživeto verovanje v Boga, molitev, pesem.« »Dobra 

priprava predavateljice in celosten pristop k obravnavi zakramenta svete birme.« 

»Dobrohotnost.« »Lep, prijeten, duhoven stik s poslušalci.« »Vaša vera – predvsem vaša pot v 

življenje. Prepričali ste me, da je vaša vera pristna in živa.« »Mirnost, spokojnost in 

prepričanje v govorjeno.« »Pripovedi iz Svetega pisma (zelo lepo podane).« »Družinska 

molitev – kot upanje na boljše dni.« »Ideja za bolj smiselno darilo – udeležba na duhovnih 

vajah.« »Vloga botra kot spremljevalca (angela).« »Globoko duhovno osebno iskreno 

pričevanje. Iskreno nagovarjanje in jasno povedana beseda. Zelo lepa slovenščina. Čestitke!« 

»Da je birma okrepitev.« »Potrebna je priprava na birmo z molitvijo; pomen botra 

birmancu.« »Hvala vam za vašo iskrenost, ki je Božji dar.« »Bog je ljubezen. Vaša osebna 

pričevanja, vaša milina, skrb, strokovnost, veselje na obrazu.« … 

 Odzivi pa prihajajo tudi po elektronski pošti, na primer: »Včeraj ste imeli pri nas 

predavanje. Hvala, bilo je čudovito, polno iskrivih misli in želja, ki odzvanjajo še danes. … 

Iskrena hvala za včerajšnje besede! Če bom kje zasledila kakšno vaše predavanje, se ga z 

veseljem udeležim. Vašemu birmancu želimo, naj ga vse življenje spremljata toplina doma in 

Božji blagoslov, vam in vaši družini pa vse dobro in obilo miru.« (16.9.14) »Pozdravljeni! 

Včeraj sem bila na vašem predavanju. Moram priznati, da nisem šla ravno z dobro voljo, ker 

smo zvedeli za to isti dan, pa človek ima sto izgovorov kaj bi tisti čas delal. Vendar pa je bil to 

eden lepših večerov v zadnjem času. Rada bi pohvalila vaš pogum, vašo umirjenost skratka 

vse se me je zelo dotaknilo.  Želim vam in vaši družini veliko blagoslova. Dokler bodo v 

Sloveniji take družine, me ne bo strah za prihodnost naših otrok.« (17.11.2014) 

Tudi odzivi duhovnikov so večinoma zelo pozitivni, nekateri pa so še posebej takole 

izrazili svoje zadovoljstvo: »Vsekakor se Vam ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem za Vaš 

prispevek, ki ste ga dali v pripravah na sv. birmo v naši župniji. Hvala za Vaš pogum, vero, 

vztrajnost, iskrenost in ponižnost, ki sijejo iz Vaših nastopov in so vredni občudovanja. 

Mislim, da je prav Vaša pokončna drža tista, ki še največ prispeva k temu, da so starši in botri 

izredno zadovoljni s predavanji. Še naprej Vam želim uspešno delo na tem tako občutljivem 

področju, v družini pa obilo Božjega blagoslova in pristnega krščanskega veselja!« (Ludvik 

Žagar, Leskovec pri Krškem, 8. april 2015 ) »Predavanja so bila na strokovni višini, razumljiva, 

pastoralno učinkovita in s strani staršev, botrov in tudi samih birmancev, zelo dobro sprejeta. 

Hvaležen sem gospe dr. Poloni Vesel Mušič, da ji je uspelo predstaviti in poglobiti 

pomembnost zakramenta birme za krščanstvo-duhovno in tudi splošno človeško življenje in je 

navdušila poslušalce za ta pomembni zakrament. Hvala gospe dr. Poloni Vesel Mušič tudi za 

to, ker ni bila samo predavateljica, temveč tudi pričevalka za krščansko življenje.« (Jože 

Pozderec, salezijanec, župnik na Igu, 10. 4. 2015) 

 

VII. TEMATIKA je vezana na to, kar zadeva in zanima starše in botre v pripravi na birmo. 

Njihovi odraščajoči otroci so namreč že močno vstopili v pubertetno obdobje, ki je tako za 

mladostnike kot za starše in botre velik izziv, predvsem glede odnosov, ki so v življenju zelo 

pomembni. Kako komunicirati z odraščajočim otrokom, kako vzgajati … smo na srečanjih 

razmišljali ob značilnih svetopisemskih odlomkih, na to pa navezali različna vprašanja s 

področja teologije in duhovnosti. Teološke teme ponazarjam in dopolnjujem z osebnim 

pričevanjem pod vidikom: kako se mi kot družina s petimi odraščajočimi otroki pripravljamo 
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na zakrament birme, kako živimo versko življenje in kdo je za nas (še posebej zame) Sveti 

Duh ter kako ga doživljam(o) v osebnem življenju oz. na poti vere … 

 

VIII. SEMINARSKA OBLIKA PRIPRAVE NA BIRMO je primerna predvsem za 

dekanijsko srečanje tako za starše in/ali botre. Srečanje poteka nekaj ur, navadno kakšno 

soboto od 9. do 13. ure ter vsebuje: začetek s skupno molitvijo, sledi uvodni del, tema o 

odraščanju in kako nam Sveti Duh lahko pri tem pomaga. Po odmoru sledita temi: vloga in 

pomen botrov, kjer ob svetopisemski Tobitovi knjigi spoznavamo, kaj pomeni botrstvo, za vrh 

in sklep srečanja pa razmišljamo še o zakramentu in obredu svete birme. Srečanje zaključimo 

z refleksijo in molitvijo. 

Časovna in vsebinska razporeditev seminarske oblike sta okvirni, saj je tak način 

odvisen tudi od sodelovanja udeležencev in njihovih vprašanj ter seveda tudi od velikosti 

skupine. Več kot imamo časa na voljo, več lahko naredimo, spregovorimo, molimo … Za 

izvedbo potrebujemo dovolj velik prostor, stoli so že v izhodišču razporejeni tako, da 

omogočajo delo v skupinah (polkrožna postavitev stolov v določeno število skupin glede na 

število udeležencev); potrebujemo tudi projektor in platno oz. prostor za projekcijo.  

Vzeti si čas za Boga v molitvi, branju Svetega pisma, pogovoru, predavanju in 

medsebojnem druženju, pomeni razmišljati o teh vprašanjih, ki so vsebovana v seminarski 

obliki priprave na birmo, hkrati pa to pomeni tudi medsebojno srečanje in druženje, kar je 

zelo dobro za nadaljnje sodelovanje staršev (in botrov) v župniji. 

Odziv pri sodelovanju v programu je bil do sedaj dober. Za naprej motivira občutek, da 

so udeleženci v veliki večini odhajali z zadovoljstvom, kar kaže tudi njihov odziv s pomočjo 

anketnih vprašalnikov. Glede na odzive ter možnosti kakovostne priprave na botrstvo 

(usposabljanja botrov), upam, da bo po Božji previdnosti v Cerkvi na Slovenskem v okviru 

župnij ali dekanij čim večkrat dana možnost izvedbe seminarske oblike priprave. 

 

IX. Program se VZDRŽUJE (financira) iz donatorskih sredstev oz. prostovoljnih darov.  

 

X. NAČRTI ZA PRIHODNOST vključujejo: 

1. NADALJEVANJE DELA OZNANJEVANJA po župnijah in drugod tako v ustni kot pisni 

obliki. 

2. OVREDNOTENJE PROGRAMA s pomočjo anketnih vprašalnikov in predstavitev 

evalvacije v obliki članka(ov) in/ali v prihodnjih knjigah v zbirki Birmanska pastorala.  

3. VSEBINSKA NADGRADNJA PROGRAMA – po treh letih program vsebinsko nekoliko 

spremenjamo, da bo v skladu z dosedanjimi izkušnjami, novimi spoznanji ter pričakovanji 

duhovnikov in udeležencev. 

4. SEMINARSKA OBLIKA DELA S STARŠI IN BOTRI – v podporo in zadovoljstvo bolj 

sistematične priprave na birmo za starše in botre oz. kateheze odraslih bi, poleg že obstoječih 

predavanj v posameznih župnijah, uvedli daljša dekanijska srečanja (seminarsko oblika 

priprave), kamor bi bili povabljeni vsi starši in botri, katerih birmanci bi v tistem letu prejeli 

zakrament birme. Taka srečanja bi bila v primernih prostorih v območju dekanij v časovnem 

obsegu nekaj ur in npr. ob sobotah. 
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5. DUHOVNE VAJE ZA STARŠE IN BOTRE – poglabljanje v simboliko in resničnost 

obreda birme, vpetega v sveto mašo. Tega ni mogoče poglobiti na predavanjih/seminarjih, bi 

bilo pa primerno za duhovne vaje za starše in botre (in za vse druge) z namenom, da prek 

simbolov izkustveno doživimo, kaj pomeni v nas maziljenje ter stik z živim Bogom oživimo 

in obnovimo. Duhovne vaje so v pripravi in bodo izvajane, ko bo mogoče. 

6. SODELOVANJE Z DUHOVNIKI – za boljšo podlago in podporo temu delu si želim, da bi 

imela priložnost spoznanja in ugotovitve podeliti s čim več duhovniki. 

7. IZDELAVA IN OBJAVA KNJIG – teološka spoznanja in izkušnje bi še naprej želela 

objavljati v knjigah in s tem nadaljevati zbirko Birmanska pastorala. 

 

XI. SKLEP: glede na poročilo o programu, lahko rečemo, da je bilo dosedanje sodelovanje 

na tem področju uspešno, še posebej, če pomislimo, da je bilo potrebno izhajati prav iz 

izhodišča, da vsega tega pred nastankom in zagovorom disertacije še ni bilo. Na podlagi 

prisotnosti in sodelovanja udeleženih ter anketnih vprašalnikov in pogovorov, je mogoče 

občutiti zadovoljstvo s takim načinom priprave. Tudi če si udeleženci zaradi poznih ur in 

utrujenosti po delovnem dnevu niso mogli zapomniti veliko vsebine, so lahko občutili 

sprejetost in toplino, prijeten občutek na pripravo na birmo pa lahko tudi pozneje odpira vrata 

vrnitve … H kakovosti in večji sproščenosti srečanj so pripomogle tudi knjige, ki postopoma 

izhajajo od septembra 2013. 

Želja je, da bi kristjani po navdihovanju Svetega Duha, ob podpori Njegovih darov in 

izkušnji tolažbe; po molitvi, branju, premišljevanju Božje besede, prejemanju zakramentov 

…, živeli v moči usmiljene ljubezni našega Gospoda. Želeti je, da bi se v veri, naših odnosih 

in naših dejavnostih oprli na »močno roko« Vstalega Gospoda, ki vsakega od nas prek 

Resnice vodi po Poti iz smrti v Življenje. Sveti Duh namreč iz Križanega napravlja Živečega 

in iz jetnikov strahu in smrti svobodne in pogumne pričevalce za življenje iz ljubezni. 

Krščanska vera je torej izkustvo, da smo ljubljeni in to izkustvo nam omogoča, da vsakdanjo 

resničnost doživljamo kot znamenje ljubezni: »Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas 

in verujemo vanjo.« (1Jn 4,16) Zaradi tega je mogoče upati, da se bo miselnost in občutje glede 

zakramenta svete birme in priprave nanj počasi obrnila v smer sadov Svetega Duha (Gal 5,22–

23), kjer je zanje poleg darov potrebno tudi naše sodelovanje. Tako bo zakrament birme pri 

vseh nosilcih birmanske pastorale res lahko postal zakrament Božje ljubezni. Zato bi bilo 

dobro z zastavljenim programom nadaljevati in ga po možnosti razvijati in širiti, da bi na 

različne načine dosegel čim več ljudi. V ospredju programa je namreč veselo oznanilo, naš 

Gospod Jezus Kristus in Sveti Duh, ki ga pošilja in je z nami (tudi, ali še prav posebej po 

zakramentu birme) do konca sveta. 

Bogu, vsem donatorjem in vsem sodelujočim (duhovnikom, sestram redovnicam – še 

posebej sestram uršulinkam, staršem, botrom, župljanom, animatorjem, birmancem, moji 

družini …) iskrena hvala za prehojeno pot. Prihodnost programa in nadaljevanja srečanj ter 

priročnikov je v rokah Božje previdnosti. Naj na priprošnjo Matere Marije Gospod varuje, 

usmerja, vodi in blagoslavlja začeto delo.       

              dr. Polona Vesel Mušič 

PRILOGE: 

- bibliografija (2012–2015)  

- izbor novejših fotografij s srečanj 
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