
KAJ JE TO KATEKIZEM?

Katekizem katoliške
Cerkve Poleg izročila,
ki je življenje Cerkve,
in Svetega pisma je
Katekizem katoliške
Cerkve izjemno
pomemben vir za
utrditev naše vere.
Po drugem
vatikanskem koncilu
se je pojavila želja, da
bi vso katoliško vero
predstavili v
celovitem priročniku.
Nastal je Katekizem
katoliške Cerkve, ki je
danes nepogrešljiv za
življenje v veri.
Blaženi papež Janez
Pavel II. je Katekizem
objavil 11. oktobra
1992 ob trideseti
obletnici odprtja
drugega vatikanskega
vesoljnega koncila v
štirinajstem letu
svojega papeževanja.

 

MOLITEV

KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE PRAVI:

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo
in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam
pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi
sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.

Pri birmi je duši krščenega kristjana vtisnjen neizbrisni pečat, ki
ga lahko prejmemo le enkrat in ki tega človeka za vedno
zaznamuje kot kristjana. Dar Svetega Duha je moč od zgoraj, s
katero ta človek uresniči milost svojega krsta in postane 'priča'
za Kristusa. Obhajanje evharistije je jedro krščanskega občestva.
V njej Cerkev postane Cerkev. (KKC 1302–1305, 1317)
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KAJ SE ZGODI PRI SVETI BIRMI?



dar modrosti, 
dar umnosti, 
dar sveta, 
dar moči, 
dar vednosti, 
dar pobožnosti dar strahu božjega.

Sveti duh nas pri birmi utrdi v veri. Z birmo prav tako postanemo "polnoletni"
kristjani in predvsem odgovorni drug za drugega. Imamo pravico in dolžnost, da
oznanjamo Kristusov nauk. 

Da nas lahko Seti Duh pri birmi potrdi za take naloge, moramo v veri dozoreti kar
se ob birmi (bi se vsaj moralo) tudi zgodi. Ob sodelovanju z božjo milostjo se to
zgodi v primerni starosti.
Birma pri birmi prejmemo tudi darove Svetega Duha ti so: 

Pri birmi pa dobiš tudi botra, ki ti kot (še) mlademu kristijanu pomaga pri
krščanskem življenu. 
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