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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 …).
Mnoge IZKUŠNJE, odmevi in poročila pričajo o zadovoljstvu udeleženih, kar nam govori, da so srečanja v
pripravi na birmo zelo potrebna, saj vsak človek hrepeni po Bogu, ki je Ljubezen. Oznanjevalci smo
povabljeni, da na primeren način, predvsem preko pričevanja, posredujemo kakovostne duhovne vsebine.
Srečanja kažejo, da so ljudje hvaležni in radi sodelujejo, če so primerno povabljeni in nagovorjeni.
Število srečanj in vsebina je po dogovoru. V pripravi na birmo (v okviru domače župnije, več župnij skupaj
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.
Različna srečanja je mogoče izvajati v enoletni in/ali dveletni pripravi na birmo. Pred nami je PREDLOG
za enoletno pripravo. V dveletni pripravi pa predlagam v prvem letu vsaj eno srečanje, naprej pa po
dogovoru (glede na načrt priprave na birmo v vaši župniji oz. dekaniji); tema o Svetem Duhu je namreč
vedno dobrodošla.

OBSEG oz. VSEBINA:
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V PRIPRAVI NA BIRMO JE MOGOČE ŠE:
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.
SREČANJE SAMO 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).
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 ob molitvah in
odlomkih iz Svetega pisma).
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)
DUHOVNA OBNOVA za birmance (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.
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