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»Skoči ven!« Polona Vesel Mušič, avtorica pričujoče knjige, nas
od uvoda do konca vztrajno spodbuja, da bi »skočili ven« iz črnogledih
in togih pogledov na birmansko pastoralo in vstopili v Božji pogled. (...)
Birma je zakrament ljubezni, zakrament potrditve, da so vsi birmanci zastonjsko ljubljeni, obdarovani z brezpogojno ljubeznijo, Svetim Duhom,
da bi mogli v moči Njega tudi sami živeti to darujočo se ljubezen v vseh
odnosih: do Boga, sebe, drugih, stvarstva, družbe. (...)
Knjiga je polna osebnega pričevanja in tudi konkretnih predlogov, kako lahko udejanjimo birmansko pastoralo na Božji način, v Svetem
Duhu in z Njim. Zato knjigo resnično priporočam ne samo tistim, ki so
kakorkoli povezani z birmansko pastoralo, temveč vsakemu kristjanu, da
bi poglobil zavedanje svojega dostojanstva, brezpogojne Božje ljubezni in
polnosti življenja, ki mu ga ponuja in omogoča Sveti Duh skupaj z Bogom
Očetom in Sinom.
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Naslov šeste knjige iz zbirke Birmanska pastorala avtorice dr. Polone Vesel Mušič je od vseh njenih dosedanjih še najbolj »birmanski«. Ko
ob podelitvi zakramenta Svetega Duha opazujemo birmance in birmanke,
vidimo, da so to že pravi fantje in dekleta, oblečeni v eleganco mladih
odraslih, ki so pogumno »skočili ven« iz lupin in okvirjev otroškega obnašanja in čutenja.
»Skoči ven« spominja na klic, ko Bog pravi Abramu: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal.« (1 Mz 12,1) Kot Abram tudi birmanci in birmanke namreč čutijo
klic po samostojnem življenju in novih odnosih, v katere jih kliče Bog prav
po zakramentu Svetega Duha. Tako že naslov sugerira, kako ustrezno je
to najstniško obdobje za pripravo in prejem zakramenta birme. To seveda
ne pomeni, da ti procesi potekajo gladko in enostavno, prej nasprotno. A
prav zapletena ter neredko konfliktna dinamika odraščanja kaže na potrebo po vzgojnem ukvarjanju z mladimi.
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Sveti Duh – birma – pričevanje osebne vere –
odraščanje – starost birmancev – botrstvo – »osip« po birmi
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TRAJANJE – b)
kot predavanje,
pričevanje, delo po
skupinah, filmski
odlomki …
dve uri ali več
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• DUHOVNA OBNOVA ZA STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE – temeljni vsebinski poudarki priprave na
birmo: o Svetem Duhu in birmi, o odraščanju otrok, o vlogi in pomenu botrov ... (po dogovoru).
• DUHOVNA OBNOVA SAMO ZA BIRMANCE – dve obliki (temi)
po načelih geštalt pedagogike.
• SKUPNO SREČANJE ZA STARŠE IN BIRMANCE SAMO 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.
• SKUPNO SREČANJE ZA BOTRE IN BIRMANCE – spoznavanje pomena in vloge birmanskih botrov ob
molitvi, svetopisemskem besedilu iz Tobitove knjige in poglabljanju v zakrament birme.
• SREČANJE ZA DUHOVNIKE, KATEHETE IN PASTORALNE DELAVCE (znotraj župnije, za več župnij,
za dekanijo, skupino …) – pogovor o aktualnih vprašanjih birmanske pastorale: v čem je bistvo zakramenta
birme, starost birmancev; zakaj »osip« po birmi … Srečanje (termin, kraj in potek) je po dogovoru.
• SREČANJE/DUHOVNA OBNOVA ZA BIRMANSKE ANIMATORJE (termin, kraj, vsebina in obseg – po
dogovoru)
• DUHOVNE VAJE za birmance po načelih geštalt pedagogike, teologije telesa ... (po dogovoru).
• DUHOVNE VAJE za birmanske botre in starše birmancev (v pripravi).
• 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, VI. »Skoči ven«, Birma = Sveti Duh = Ljubezen

V PRIPRAVI NA BIRMO JE MOGOČE ŠE:

4.
»ŽIVLJENJE S
lahko pred birmo
srečanje SVETIM DUHOM« ali po njej

3.
»BIRMA – PEČAT spomladi
srečanje SVETEGA DUHA«

pozimi

jeseni

TRAJANJE
– a) kot
predavanje
in
pričevanje
STARŠI IN o pripravi na birmo, vlogi staršev, ura in 15
BIRMANCI izbiri birmanskega botra, Svetem minut
Duhu in birmi …
(75 min)
STARŠI IN o odraščanju otrok, kaj pomeni
ura in 30
BOTRI
zakrament birme, zakaj »osip« po minut
birmi …
(90 min)
STARŠI,
o darovih in sadovih Svetega
ena ura
BOTRI IN Duha, razlaga obreda birme … (60 min)
BIRMANCI
ZA VSE
življenje s Svetim Duhom v
ena ura
vsakdanjem življenju
(60 min)

NASLOV SREČANJA TERMINI
UDELEŽENCI POUDARKI
za enoletno pripravo

SREČANJA ZA STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE

1.
»BIRMA –
srečanje ZAKRAMENT
LJUBEZNI«
2.
»SVETI DUH –
srečanje NAŠ PRIJATELJ«

•

OBSEG oz. VSEBINA:

NAMEN: 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 …). Priprava na birmo je namreč
priprava srca.
Število srečanj in vsebina je po dogovoru. V pripravi na birmo (v okviru domače župnije, več
župnij ali dekanije) je mogoče izbrati različne oblike in vsebine – lahko le eno srečanje, dve ali več.
Mogoče je izbrati krajšo (a) ali daljšo možnost (b). Vsako srečanje vsebuje tudi vstopno in zaključno molitev, izbrane odlomke iz Svetega pisma ter pričevanje.
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PRIPRAVA NA ZAKRAMENT SVETE BIRME

