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Prenovljen program oznanjevanja 
na področju birmanske pastorale 
v izvedbi dr. Polone Vesel Mušič, leto 2015/16

NAMEN PROGRAMA je: 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 …). 
PROGRAM je mogoče izvajati v enoletni in/ali dveletni 
pripravi na birmo. Število srečanj in vsebina je po dogovoru. 

Program OBSEGA/VSEBUJE:
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; pripra-
va na birmo, še posebej, kako izbrati dobrega botra …);

• drugo: “SKOČI VEN” (dinamika mladostniškega od-
raščanja in odnosov; kateri so razlogi za »osip« po bir-
mi; smernice, kaj lahko naredimo …);1

• tretje: BIRMA – PEČAT SVETEGA DUHA (binkošti, 
goreči grm, Sveti Duh in birma v našem življenju; darovi 
in sadovi Svetega Duha, razlaga obreda svete birme).

1  Drugo srečanje je mogoče le po predhodni izvedbi prvega srečanja: Birma – 
zakrament ljubezni.

2. SKUPNO SREČANJE ZA STARŠE IN BIRMANCE NA 
TEMO BOTRSTVA: Kako izbrati dobrega birmanske-
ga botra/o? – starši in birmanci na začetku priprave na 
birmo ob izbranih odlomkih iz Tobitove knjige razmiš-
ljajo na temo botrov in botrstva, kar jih pripravi na to, da 
lažje ovrednotijo vlogo botrov in se s tem bolje osredoto-
čijo na izbiro.

3. SREČANJE ZA BIRMANSKE BOTRE – botri imajo 
lahko svoje posebno srečanje ali so kar povabljeni k sre-
čanju/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.

Kontakt oz. povabila: 
polona.vmusic@gmail.com

Več informacij na www.sku.si


