SPRAŠEVANJE PRED VPISOM - VKLJUČITVIJO V BIRMANSKO PRIPRAVO
Gre pravzaprav za snov, ki naj bi se jo sproti učili v posameznih razredih rednega verouka. Gre tudi za vidike
krščanskega življenja, ki naj bi jih sproti v posameznih razredih rednega verouka osvajali. Oboje vam je
katehet vedno sproti jasno naročal.
1. Hodiš vse od obhajila dalje redno (vsaj 50%) k sveti maši ob nedeljah in zapovedanih praznikih?
2. Hodiš vse od prve spovedi dalje k spokornim bogoslužjem vsaj 2 x letno? Če si prišel v povprečju 3 x
letno in več, te ne bom vprašal spovednih molitev in obrazcev in katekizemske snovi o sveti spovedi.
Če si prišel samo enkrat letno, pa bom to poleg spodaj napisanega spraševanja snovi natančno izprašal.
3. Moliš (molite) v družini vsaj 1 x tedensko?
4. Hodiš redno (to je manj kot 9 izostankov oziroma manj kot tretjino izostankov vključno z
opravičenimi) k verouku vse od prvega obhajila naprej?
5. Kje v župniji (v Cerkvi) sodeluješ in boš sodeloval tudi vprihodnje (definitivno tudi po birmi)? Je tvoje
sodelovanje (ne)zanesljivo?
6. Pravilno narejene domače naloge (vsaj 80%) od vključno 4.r. naprej. Kaj je bilo treba delati piše v
glavnih pravilih verouka.
7. Izpolnjeni liturgični zvezki od vključno 4.r. naprej.
8. Katekizemska snov: Odločiš se lahko med tremi načini „spraševanja“:
- Odgovarjaš le na vprašanja minimum minimuma, ki jih moraš znati 100% (povlečeš 5 številk:
odgovarjaš na to snov)
- Odgovarjaš na vsa vprašanja, ki jih moraš znati vsaj 50% (povlečeš 6 številk: odgovarjaš na to snov)
- Prebereš do birme Youcat, če ti župnik lahko glede tvojega dosedanjega obnašanja zaupa
9. Molitve in veroučni obrazci: Prideš s pobarvanim listom Molitve in veroučni obrazci (link:
http://zupnije.rkc.si/grgar/dokumenti/Verouk%20seznam%20molitev%20in%20veroucnih
%20obracev.pdf). Znati je potrebno 100% vsaj minimum minimuma; že pred spraševanjem prideš
potegnit 2 molitvi in 2 obrazca ter jih napišeš na list in pri spraševanju oddaš v pregled.
10. Ravnanje s Svetim pismom: Pred sprašavanjem dobiš odlomek in ga poiščeš v (svojem) Svetem pismu.
Če si vsa leta vestno pisal odgovore v liturgičnem zvezku, s tem ne bi smel imeti težav.
11. Ali si vključen v kakšno malo občestvo (strežniki, pevski zbor, skavti...) in ti je dovolj všeč, da boš tam
tudi po birmi? Če je tako, boš dobil kakšen privilegij pri birmanski pripravi (lahko tudi kaj predlagaš,
a ni nujno, da se bom strinjal).
12. Že doma napiši ime svojega krstnega zavetnika, kdo je bil in kdaj goduje. To prinesi k spraševanju.
13. Poješ ljudske pesmi z ostalimi pri bogoslužjih? Pri spraševanju boš zapel eno izmed pesmi, ki jih je
potrebno obvezno znati, namreč tisto, ki jo izžrebaš (besedilo boš imel, tudi posnetek, če boš želel). Če
poješ v zboru in nameravaš to še naprej, te tega ne bom vprašal.
* Če misliš, da pri mašah redno lepo in glasno vse moliš, mi to čimprej povej in, če se bo dalo, te bom
opazoval vsaj trikrat med mašo. Če bom to, kar praviš, videl in slišal, te ne bom spraševal mašnih molitev.
* Si DJ ali igraš kitaro pri veroučnih mašah ali kažeš kretnje pri petju ali urejaš oglasno desko ali preštevaš
nabirke ipd.? Če je tako, si lahko obetaš kakšen privilegij (lahko kaj predlagaš, a ni nujno, da se bom strinjal).
* Če se kdo težje uči ali so kakšne druge okoliščine, ki bi ga objektivno opravičevale, se mi ne bojte tega
povedati (in po potrebi utemeljiti).
* K spraševanju prinesi s seboj svoje (družinsko) sveto pismo.
Preden se dogovoriš za spraševanje pri meni, pojdi od točke do točke in za vsako preveri, če si res pripravljen.
Če bo kdo prišel nepripravljen in bo kradel čas sebi, staršem in meni, bo dobil kot opomin za opraviti neko
delo za župnijo.
P.S. Si že našel med oglasi župnije „Posebno ponudbo birmancem“ in jo vnovčil?
STARŠEM: - Kje v župniji (v Cerkvi) sodeluješ? Je tvoje sodelovanje (ne)zanesljivo?
− Prinesi s seboj razpredelnice srečanj staršev veroučencev z označenim opravljenim delom doma
− Hodiš k maši vsaj 1. nedeljo v domačo župnijo in 1 krat letno k sovedi in obhajilu? Zakaj?
− Ste našli koga od mladih, ki bo animator vaše birmanske skupine?
župnik

