Spoštovani!

Grgar 21. 11. 2011

Vstopamo v nov krog birmanske priprave za novo – vašo generacijo otrok.
Naj najprej osvežimo, kar vam je že bilo napisano:
Včasih kdo vpraša, če je uspešno izdelal določeno leto verouka. Odgovor je DA, če sta starša redno hodila
na srečanja in delala po programu, če je pisal redno naloge (vsaj 80%), če se je naučil predvideno
katekizemsko in svetopisemsko znanje ter molitve in veroučen obrazce (sicer bo moral sedaj nadoknaditi), če
pri verouku – vključno s štirimi spokornimi bogoslužji - ni imel več kot 8 neopravičenih ur (ali več kot 10
izostankov, četudi opravičenih), če je bil obisk maše vsaj 50%, spoved vsaj enkrat na leto in molitev doma
vsaj enkrat tedensko.
- V birmansko pripravo se vključuje vsaki dve leti na lihe letnice, torej tudi letos. Predpostavlja se, da:

je otrok redno in uspešno obiskoval verouk vsa leta, odkar se je vpisal, najmanj pa skupaj 5 uspešno
(glej zgoraj) končanih zaporednih let verouka (kar naj se odraža tudi v znanju veroučne snovi in molitev).

je slavil zakrament sprave in evharistije z ustrezno pripravo; sicer se je potrebno pogovoriti najprej o
tem.

da je otrok že navajen osebne molitve; še bolje je, če se prakticira skupna molitev v družini

že vse od prvega slavja sprave in evharistije redno (najmanj pa enkrat letno) hodi k spovedi in k sveti
maši (vsaj polovico nedelj in zapovedanih praznikov) ter pri njej sodeluje in namerava to početi tudi vnaprej.

je on/vsa družina navajena življenja s cerkvenim letom (posebni časi, prazniki) in namerava to početi
tudi vnaprej.

je star najmanj toliko, da ob slavju birme čez slabi dve leti ne bo mlajši od 13 let; z drugo besedo: da
je ob vključitvi v birmansko pripravo vsaj v 7. razredu devetletke (glede na verouk seveda)

da se je vključil v katero od dejavnosti/pomoči v župniji, za katero misli, da bi jo z veseljem opravljal
- Svojo željo po vpisu otroka v birmansko pripravo izrazijo starši vedno do konca junija.
Potem, ko ste vse zgoraj navedeno pretehtali in se odločili, da je otrokova zrelost primerna za korak proti
slavju birme in vključitev v birmansko pripravo, se osebno najavite in oglasite pri župniku na pogovor in
spraševanje do 29.11. Starša s seboj prineseta razpredelnice srečanj zanje od 4. razreda dalje z nalogami za
doma; naloge, ki ste jih naredili doma, imejte označene s kljukico. S seboj je treba prinesti spričevalo in
natančno označen list molitev, svoje (ali družinsko) sveto pismo, delovne zvezke z domačimi nalogami vse
od 4. r. dalje, izpolnjene liturgične zvezke vse od 4.r. dalje, izpolnjeno prijavnico (link:
http://zupnije.rkc.si/grgar/dokumenti/Birma_Prijavnica_za_birmo.pdf). Na prijavnici navedeš tudi ime
botra, ki je po cerkvenih kriterijih primeren za to službo in ga je potrebno izbrati pred začetkom birmanske
priprave; tudi sam se podpiše in dobi potrdilo svojega župnika. Natančna vsebina izpraševanja je na listu z
naslovom Spraševanje pred vpisom – vključitvijo v birmansko pripravo.
Sledilo bo 30.1. zvečer skupno srečanje birmancev in staršev, na katerem se bomo pogovorili o
oblikovanju programa birmanskega uvajanja. Ob prijavi se izroči 90 €, iz katerih se bo financiralo gradivo za
birmansko pripravo ter predvideni dve duhovni obnovi; morda bo še kaj ostalo za romanje v Koper ipd.
Kdo bo animator? Potrebni so pri srečanjih birmanskih skupin na domu, na duhovni obnovi, pri veroučnih
mašah. Kakor sem že večkrat povedal, si tudi sam želim, da bi bili to mladi, ki so ohranili reden stik z
župnijo. Toda takih je malo in tistega, ki vprašam, navadno odkloni. Tudi letos bom vprašal, bodite brez
skrbi, toda uspeha ne morem obljubiti. Vprašajte pa tudi vi, saj so med tistimi mladimi, na katere mislim,
lahko tudi vaši otroci, sorodniki, botri, prijatelji; in morda boste vi z vašo prošnjo imeli več uspeha. Če ne bo
mladih animatorjev, boste tudi to vlogo sprejeli starši.
Za veroučne maše pa so kot animatorke na mojo prošnjo obljubile svojo pomoč, kolikor bodo mogle, Maja
Plesničar, ter katehistinji Elizabeta Winkler in Adrijana Štrukelj.
Vse dobro vam želi
Matjaž Kravos, žpk.

