GRE ZA RAST V VERI OB (KRSTU, SPRAVI, EVHARISTIJI) BIRMI! BIRMA NI NIKAKRŠEN KONČNI CILJ!
Itinerarij birmanskega uvajanja bi sestavljale naslednje teme/srečanja za starše ter birmance:
vključene v redni program srečanj staršev veroučencev
1. Kako pravilno okrasimo bogoslužni prostor
2. Krstno duhovništvo (predšolski - 2. tema = 0/2)
3. Vrste in načini molitve (0/4)
4. Cerkveno leto (1. razred - 2. tema = 1/2)
5. Soodgovornost (odraslih + možnosti otrok) za župnijo (3/1)
6. V Cerkvi doma: ljubiti, pripadati, (priti v) občestvo (3/2) – če se da
7. Pripravimo šmarnice/križev pot (3/4)
8. Mala občestva v župniji: ideja in predstavitve (4/1)
9. Kaj je Sveto pismo in kako ga uporabljamo (če je potrebno) (4/3)
10. Smisel in pogoji botrstva v katoliški Cerkvi (če je potrebno) (4/4)
11. Priprava sodelovanja pri maši (5/1)
12. »Božje priče smo!« - krščansko pričevanje (5/2)
13. Birma v življenju kristjana (5/3)
14. Kristjanova soodgovornost za družbo (5/4)
15. Tradicionalna / osebna vera (6/1)
16. Trojna razsežnost krščanstva (6/3)
17. Krščanska dobrodelnost (6/4)
18. Kdo je moj (otrokov) krstni zavetnik (če je potrebno) (7/1)

posebne teme/srečanja le za birmance in starše birmancev ter botre
1. Pismo ob koncu 5./6. veroučnega leta
2. Pismo - vabilo na srečanje in kriteriji
3. Pogovor pri župniku z vsakim kandidatom in staršema, presoja in vpis
* istočasno je že možno opraviti izpit iz znanja veroučne snovi ter molitev
in veroučnih obrazcev (prvi rok; priporočljivo)
4. Predstavitev poti (botri vabljeni) – začetno srečanje in molitev
...sledijo redna srečanja skupin, animatorjev, veroučne maše, festivali župnije,
srečanje s pričevalci in druge dejavnosti...
5. Predstavitev župniji in izročitev Svetega pisma birmancu s posvetilom
staršev
6. Prvo romanje (jeseni)
7. Izpit iz znanja veroučne snovi ter molitev in veroučnih obrazcev (drugi rok
spomladi; možno je isto urediti tudi po dogovoru z župnikom)
8. Prva duhovna obnova (v postu)
9. Vtisi 1. leta birmanske priprave ter kaj bodo počeli v počitnicah (če je
potrebno)
...odslej (po možnostih) pripada enemu izmed župnijskih malih občestev, kjer je
poskrbljeno tudi za duhovno oblikovanje...
9. Načrt dela v novem veroučnem letu - začetek 2. leta priprave (če je
potrebno)
10. Drugo romanje (jeseni)
11. Birmanski izpit: presoja birmanskih dejavnosti (v prisotnosti starša)
12. Druga duhovna obnova (v postu)
13. Srečanje birmancev z dekanom
14. Srečanje birmancev z birmovalcem (tudi starši, botri…)
15. Obljuba birmanca župnijskemu občestvu pri nedeljski maši
16. 9-dnevnica in začetek neposredne priprave: duhovna obnova
...sledi vsak dan 9-dnevnica, obljube občestvu, dejavnosti priprave na slavje
(pletenje vencev...), vaje, srečanje s škofom itd...
17. Slavje birme
18. Zahvalni dan
19. Ob obletnici birme: Zvesti obljubam ob birmi (tudi birmanci
pridejo)? Refleksija na obljube in življenje po birmi. Temu sledi "poročilo
občestvu"

Kdor to hrano vredno uživa,
naj se smrti ne boji,
Ljubi Jezus v njem prebiva,
on pa v Jezusu živi. Zdaj povzdigni…
Kakor na zeleni paši
pase Jezus jagnjeta,
V obhajilu duši naši
novo moč življenja da. Zdaj povzdigni…
Pridi, pridi Sveti Duh,
In napolni nas s svojimi milostmi!
Iz nebes na nas razlij, aleluja,
svoje luči svetli sij, aleluja. Pridi, pridi…
Pridi, Oče, revežem, aleluja,
ki deliš darove vsem, aleluja. Pridi, pridi…
Ti olajšaš nam bridkost, aleluja,
ti si dušam sladki gost, aleluja. Pridi, pridi…
V hudem trudi si nam mir, aleluja,
v vročem dnevu hladen vir, aleluja. Pridi, pridi
O ti luč preblažena, aleluja,
daj razsvetli srca vsa, aleluja. Pridi, pridi…
Saj brez tvoje milosti, aleluja,
človek poln je bednosti, aleluja. Pridi, pridi…
Duši madeže izmij, aleluja,
kar je suho, spet zalij, aleluja. Pridi, pridi…
Upogni, kar upira se, aleluja,
vse ogrej, kar mrzlo je, aleluja. Pridi, pridi…
In sedmero vlij darov, aleluja,
v duše svojih vernikov, aleluja. Pridi, pridi…
Za krepost plačilo daj, aleluja,
srečno smrt in sveti raj, aleluja. Pridi, pridi…

O moj Bog, dopusti mi, aleluja,
da bom tvoj glasnik miru, aleluja.
Kjer ljudje mrzijo se, aleluja,
naj prinesem jim srce, aleluja.
Tam, kjer dvomijo o vsem, aleluja,
naj jim vere luč prižgem, aleluja.
Kjer obup loteva se, aleluja,
naj prinašam upanje, aleluja.
Kjer ljudje so žalostni, aleluja,
naj jim nosim radosti, aleluja.
Če kdo v temi blodi sam, aleluja,
naj mu svojo roko dam, aleluja.
Nekaj prošenj za vse potrebe:
1. Bog Sveti Duh, blagoslavljaj prizadevanja
vseh nas, da bo birmanska priprava uspešno
potekala in nam bo pomagala pripraviti se na
izzive krščanskega življenja.
2. Bog Sveti Duh, navdihuj naše župnike, da
bodo dobro vodili birmansko pripravo in bodo
razpoložljivi ter v resnično pomoč našim
birmancem, njihovim družinam in animatorjem.
3. Bog Sveti Duh, vodi birmance, da bodo v
pripravi z veseljem sodelovali in se naučili
mnogo koristnega za življenje.
4. Bog Sveti Duh, razsvetljuj nas starše, da
bomo otroke prav usmerjali na poti v človeško
in krščansko zrelost.
5. Bog Sveti Duh, dajaj nam moči in
iznajdljivosti, da bomo kos nalogam vodenja
birmanskih skupin.
6. Bog Sveti Duh, razsvetljuj vse botre teh
birmancev, da jim bodo (bomo) zlasti z
zgledom svojega življenja svetel kažipot k veri.
7. Bog Sveti Duh, prosimo te za vse, ki vere
ne poznajo ali so se od nje oddaljili, da bodo
našli pot k Tebi; nam pa pomagaj, da bomo pri
tem tvoji zvesti sodelavci.

BIRMANSKA PRIPRAVA
ŽUPNIJ GRGAR, BATE IN
TRNOVO
2011 - 2013
ZAČETEK BIRMANSKE PRIPRAVE V
POSAMEZNIH ŽUPNIJAH
30. 01. 2012
v veroučni učilnici v Grgarju
vodi Matjaž Kravos, župnik

1830: Skupno srečanje za birmance in starše
 molitev
 petje
 informacije o organiziranosti priprave
 nabava Svetih pisem
 klepet

ČASOVNO-ORGANIZACIJSKI POTEK
* Načrt je delovni in se lahko za kakšno podrobnost
dogovorimo tudi drugače.
1) Predhodno je pogovor birmanca in staršev pri
župniku; birmanec napiše prošnjo. Istočasno je
preverjanje domačih nalog ter liturgičnih zvezkov in
znanja molitev in veroučnih obrazcev, pesmi in
katekizemske/svetopisemske snovi.
2) Uvodno srečanje 30.01.: dogovor o poteku uvajanja.
3) Predstavitev birmancev pri binkoštni maši
župnijskemu občestvu
4) Vsak birmanec izbere na zečetku priprave eno
sodelovanje v župniji, kjer bo sodeloval (tudi po birmi).
5) Srečanja (molitev in dejavnosti) v birmanskih
skupinah od februarja 2012 do aprila 2013 enkrat
mesečno (dan in uro predlaga gostitelj, ko vsi morejo).
*V skupini so štirje (oziroma do sedem) birmanci in se
srečujejo enkrat pri eni družini, nato pri drugi itd. Starša
gostitelja (za vrstni red se dogovori za začetku)
poskrbita za izvedbo srečanja, za katerega dobita
navodila in gradivo na predhodnem srečanju v
Grgarju. Starša gostitelja od prej takrat poročata od
delu in predata mapo gradiva.
*Staršema pomaga animator, če je (vendar molitev
vedno vodita starša).
*Vsaka skupina ima mapo za gradivo in svečo
(prižgemo jo, ko molimo doma in v skupini), vsak
birmanec priense na srečanje sveto pismo in mapo z
birmanskim gradivom in molitvenik V njegovi roki.
6) Veroučne maše enkrat mesečno (navadno vse tri
župnije skupaj; razpored je objavljen v veroučnem
koledarju). Vsaj pol ure prej birmanci (in drugi
veoručenci) pripravijo določeno sodelovanje tako, da se
o tem pogovorijo z animatorjem pri veroučni maši.
*Koristna bi bila pomoč še kakšnega mladega
animatorja.

7)

Romanje birmancev v Koper združeno s
popoldanskim kopanje (morda junija ali septembra).
Vabljeni tudi starši, botri, animatorji.

8)

Duhovna obnova: TAU Sveta Gora 9.-11.3.:
petek zvečer – nedelja po kosilu. Ves čas, tudi ponoči, je
potrebna pomoč šestih staršev oz. animatorjev.

9)

Romanje birmancev v Oglej (če bo
organizirano)

10)

Preverjanje sodelovanja pri birmanskih
dejavnostih: birmanec, če je bil pri dejavnostih vesten,
odda v kontrolo župniku le list s podpisi sodelovanj pri
mašah. Če pa ni bil vesten, bo še preverjanje vsega tega,
kar se bo župniku zdelo potrebno.

11)

Duhovna obnova drugega leta (verjetno vikend
marca 2013)

12)

Starši hodijo na redna srečanja staršev
veroučencev, kot so urejena v župniji, in na nekaj
posebnih srečanj staršev birmancev. Nekaj bo tudi
posebnih srečanj birmancev.

13)

Priporočljivo (samoumevno) je, da se tudi
družina doma (vsaj enkrat tedensko, ko so vsi zbrani) v
molitvi spomni birmanske priprave t.j. priprave na
krščansko življenje. Vsa družina (kdor hoče) sodeluje pri
molitvi tudi, ko se pri njih zbere birmanska skupina.

14)

Redna maša (če ne moremo, gremo v tednu),
spoved, verouk, molitev, dobrodelnost, pošteno
življenje, primerno obnašanje in druge samoumevne
stvari se predpostavljajo
15)
Od marca 2013 dalje je po dogovoru še srečanje
dekana z birmanci in srečanje birmovalca z birmanci
(morda bo pa veljal že naš obisk škofa na romanju v
Koper). Pred slavjem birme je devetdnevnica vsak dan v
župnijski cerkvi (vodijo birmanci, animatorji, starši,
botri) in priprava slavja, ki bo nekje med aprilom in
oktobrom 2013 predvidoma v Grgarju.

Cesta zvabila me je, da sem zapustil
dom Očetov in v svet odšel,
srečo iskat sem šel, zapravil sem delež svoj,
ko noč je pokrila me.
Vrnil se bom k Očetu,v tihi domači kraj,
vem da na hišnem pragu srečo dobim nazaj.(2x)
Cesta zvabila me je, da sem zapustil
dom Očetov in v svet odšel,
svatovsko oblačilo mi je raztrgal svet,
zapravil sem prstan zlat. Vrnil se bom…
Cesta zvabila me je, da sem zapustil
dom Očetov in v svet odšel,
kot izgubljena ovca tavam zdaj po cestah,
utrujen in zapuščen. Vrnil se bom…
Hvali svet Odrešenika
in Pastirja zvestega.
Hvali duša Učenika,
hvali svoj'ga Ženina.
Zdaj povzdigni srce svoje
jezik glasno naj zapoje
čast in hvalo Jezusu
našemu zveličarju.
Jezus nas je močno ljubil,
je za nas življenje dal,
Da bi se nihče ne zgubil,
se za nas je daroval. Zdaj povzdigni…
Prej ko se od tod je ločil,
je zapustil nam spomin,
Svoje je Telo izročil
v hrano nam sam Božji sin. Zdaj povzdigni…
To je nam nebeška mana,
kruh življenja večnega.
To je prava dušna hrana
in zaklad zveličanja. Zdaj povzdigni…

