
»Človek si v mladosti še močneje želi najti ljubezen. 
Mlade je treba pripraviti na zakon, učiti jih je treba ljubez-
ni. Ljubezen ni stvar, ki se nauči, in vendar je ni stvari, ki 
se je ne bi bilo treba bolj učiti! Kot mlad duhovnik sem 
se naučil ljubiti človeško ljubezen. … Če se ljubi človeška 
ljubezen, se tudi rodi živa potreba po tem, da se vse sile 
usmerijo v prid ›lepe ljubezni‹. Zakaj ljubezen je lepa. Mla-
di pravzaprav vedno iščejo lepoto v ljubezni, hočejo, da je 
njihova ljubezen lepa. Če popustijo pred slabostmi in pod-
pirajo vedenjske vzorce, ki se lahko opredelijo kot ›pohuj-
šanje sodobnega sveta‹ (žal so to dokaj razširjeni vzorci), 
pa si v globini srca vendarle želijo lepo in čisto ljubezen. To 
velja tako za fante kot za dekleta. Navsezadnje vedo, da jim 
nihče, razen Boga, ne more dati takšne ljubezni. Zato so 
pripravljeni iti za Kristusom in ne zmenijo se za žrtve, ki jih 
to lahko terja. Mladi so pri tem potrebni vodnika in hočejo, 
da jim je zelo blizu. Če se zatekajo k močnim osebnostim, 
to delajo zato, ker slutijo, da so polne človeške topline in 
sposobne hoditi z njimi po isti poti.« 

papež Janez Pavel II., Prestopiti prag upanja

»Tobija si je sam izbral ›botra‹, ki ga je potrdil oče oz. vsa 
družina. Ker oče pozna okolje in korenine ›botrove‹ druži-
ne, mu z občutkom odgovornosti, spoštovanja in globoke-
ga zaupanja prepusti zunajdružinsko vzgojo svojega sina. 
V tem delu Tobitove in Tobijeve zgodbe je ponovno nav-
zoč vedno znova aktualen temeljni poudarek, da ni najpo-
membnejše, kdaj in kam, marveč zlasti s kom se podajajo 
mladi na pot odraščanja in zunajdružinske socializacije.«

prof. dr. Stanko Gerjolj, Živeti, delati, ljubiti

Kdo je dober birmanski boter
in kako ga izbratiII
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TOBIJA, SARA IN 
ANGEL RAFAEL – 

O POROČNI LJUBEZNI 
IN BOTRSTVU



PROGRAM ZA STARŠE BIRMANCEV 
IN BIRMANSKE BOTRE 

v izvedbi dr. Polone Vesel Mušič

Program za starše in botre se uveljavlja na podlagi 
ugotovitev disertacije o birmanski pastorali in iz 
potrebe po kakovostnejši pripravi staršev in botrov. Gre 
za katehezo odraslih.

Namen aktualnega programa je s kakovostno pripravo 
na birmo pomagati staršem in botrom k veri – odnosu 
z Bogom (Svetim Duhom) in jih okrepiti v prvinah 
našega krščanskega življenja (molitvi, branju Svetega 
pisma, prejemanju zakramentov …).

AKTUALEN PROGRAM ZA STARŠE IN BOTRE 
vsebuje:
1. srečanja za starše birmancev (3 srečanja za starše; na 

prvem srečanju je eden od temeljnih poudarkov kdo 
je dober birmanski boter in kako ga izbrati);

2. skupno srečanje za starše in birmance na temo 
botrstva (starši in birmanci lažje ovrednotijo vlogo 
botrov in se s tem bolje osredotočijo na dobro izbiro);

3. srečanje za birmanske botre (različni poudarki, 
predvsem pa spoznavanje vloge birmanskih botrov 
ter pomena zakramenta birme);

4. seminar priprave za botre v Hiši kruha ali drugod 
(temeljitejša, bolj celostna in dinamična oblika 
priprave za botre, ob spoznavanju značilnih 
svetopisemskih odlomkov);

5. duhovne vaje za birmanske botre in starše 
birmancev (v pripravi);

6. literatura s področja birmanske pastorale (Knjige 
iz zbirke Birmanska pastorala: Priročnik za starše 
birmancev in birmanske botre z naslovom Birma – 
pečat Svetega Duha, Tobija, Sara in angel Rafael –  
o poročni ljubezni in botrstvu; Kdo je dober 
birmanski boter in kako ga izbrati);

7. drugo – delo z mladimi in za mlade (birmanske 
duhovne vaje, delo z animatorji …), predavanja na 
temo birmanske pastorale in predstavitev temeljnih 
ugotovitev disertacije.

Kontakt za izvedbo programa je 
polona.vmusic@gmail.com

Več informacij na www.sku.si


