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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 …). Priprava na birmo je namreč priprava srca.
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 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:
SREČANJA ZA STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE
NASLOV
SREČANJA

TERMINI UDELEŽENCI
za enoletno
pripravo

1.
srečanje

»BIRMA –
jeseni
ZAKRAMENT
LJUBEZNI«

STARŠI IN
BIRMANCI

2.
srečanje

»SVETI DUH
– NAŠ
PRIJATELJ«

pozimi

STARŠI IN
BOTRI

3.
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»BIRMA –
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DUHA«

spomladi

STARŠI,
BOTRI IN
BIRMANCI

4.
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»ŽIVLJENJE
S SVETIM
DUHOM«

lahko po ZA VSE
birmi

POUDARKI

o pripravi na
birmo, vlogi
staršev, izbiri
birmanskega
botra, Svetem
Duhu in birmi …
o odraščanju
otrok, kaj pomeni
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zakaj »osip« po
birmi …
o darovih in
sadovih Svetega
Duha, razlaga
obreda birme …
življenje s Svetim
Duhom v
vsakdanjem
življenju

TRAJANJE
– a) kot
predavanje
in
pričevanje

TRAJANJE
– b) kot

ura in 15
minut
(75 min)

dve uri ali
več

ura in 30
minut
(90 min)

dve uri ali
več

ena ura (60
min) ali več

dve uri ali
več

ena ura (60
min) ali več

dve uri ali
več

predavanje,
pričevanje,
delo po
skupinah,
filmski
odlomki …

V PRIPRAVI NA BIRMO JE MOGOČE ŠE:
DUHOVNA OBNOVA ZA STARŠE, BOTRE IN BIRMANCE – vsebuje 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. Potek duhovne obnove: glej priložen list.
DUHOVNA OBNOVA SAMO ZA BIRMANCE – dve obliki (temi); potek na priloženem listu.
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.

S spoštovanjem in hvaležnostjo Vas lepo pozdravljam in Vam želim
obilo Božjega blagoslova.
Polona Vesel Mušič

Kontakt oz. povabila:
polona.vmusic@gmail.com
031 512 818

DUHOVNA OBNOVA ZA STARŠE, BOTRE, BIRMANCE IN ANIMATORJE
Duhovna obnova za vse udeležence v pripravi na birmo je velika priložnost za popestritev
in duhovno poglobitev priprave na birmo v župniji ali med župnijami, pomemben
poudarek pa je tudi druženje oz. povezanost z Bogom in med seboj. Srečanje je primerno
za kakšen sobotni ali nedeljski termin, saj obsega 4 ure, na koncu pa je lahko, kot višek in
sklep, še sveta maša. Srečanje je primerno za vsako župnijo, še posebej pa za tiste, ki so
krajevno bolj oddaljene od Ljubljane, saj je smiselno, da imamo namesto zgolj enega
krajšega srečanja ali več zaporednih krajših srečanj, raje eno daljše srečanje, ki je
zasnovano kot duhovna obnova po naslednjem načrtu:
ura

tema/vsebina

udeleženci oz. prisotni

15 min

molitev, uvod in predstavitev

vsi (starši, botri, birmanci, animatorji)

75 min

VSEBINA I: SVETI DUH IN BIRMA

vsi

-

Sveti Duh – naš prijatelj
zakrament birme
pričevanje
darovi Svetega Duha
razlaga obreda birme, praznovanje
življenje s Svetim Duhom po birmi

15 min

vsi

- odmor in okrepčilo
45 min VSEBINA II.: ODRAŠČANJE; KAJ PA PO
BIRMI?

starši in botri

45 min

odraščanje naših otrok in botrstvo – razmislek
in poglabljanje ob svetopisemskih zgodbah,
zakaj birmanci po birmi odhajajo in kaj lahko
naredimo starši in botri

VSEBINA III: BOTRI IN BOTRSTVO
-

svetopisemska zgodba o botrstvu

-

razmislek o botrih in botrstvu

-

pogovor med botrom in birmancem o botrstvu,
pripravi, pričakovanjih …

10 min

odmor

20 min

filmček

15 min

-

refleksija, vprašanja, evalvacija

-

sklepna molitev

-

priprava na sveto mašo

višek in sklep srečanja s SVETO MAŠO

birmanci imajo med tem svoj program v
izvedbi animatorjev (lahko pogovor po
skupinah, lahko kakšna igra …)

botri in birmanci
starši imajo med tem pogovor po
skupinah

vsi

vsi

DUHOVNA OBNOVA SAMO ZA BIRMANCE OB SODELOVANJU
ANIMATORJEV (dve možnosti)
Duhovna obnova za birmance 1
Tema: Bog me ima rad in ima načrt zame
Trajanje: 4 ure s predhodno pripravo za animatorje (če so birmanci v pripravi že poslušali katero od
vsebinskih srečanj, lahko zadnji del skrajšamo in je trajanje duhovne obnove le v obsegu ok. 3 ur).
ura

tema/vsebina

metoda in potek

40
min

začetna molitev, pesem, kratka predstavitev vsakega, razdelitev v skupine, vaje zaupanja

Polona in
animatorji

20
min

20-minutni film

30
min

vodena meditacija in risanje risb (življenjska zgodba)

Polona, birmanci

60
min

delo po skupinah (»branje slik« po metodi iz geštalt pedagogike)

delo po skupinah

20
min

odmor, malica

40
min

Bog me ljubi po daru svete birme – ozaveščanje birme (Sveti Duh, darovi, sadovi,
birmanski obred, botrstvo …).

Polona, ppt

30
min

skupna refleksija

vsi

zaključek z molitvijo (navadno plesna meditacija)
refleksija animatorjev in pospravljanje

Duhovna obnova za birmance 2
Tema: Darovi Svetega Duha
Trajanje: ok. 3 ure in pol s predhodno pripravo za animatorje
ura

tema/vsebina

45 min

začetna molitev, pesem, razdelitev v skupine, vaje zaupanja (če skupine še niso formirane)
kratka predstavitev darov Svetega Duha

7 x 20
min

sedem postaj – darov Svetega Duha, pri vsakem daru izpolnjevanje nalog (skupine z animatorjem/ji
krožijo po razporedu od daru do daru)

20 min

skupna refleksija, zaključek z molitvijo, refleksija animatorjev in pospravljanje

