
5/4 SMISEL IN POGOJI BOTRSTVA V KATOLIŠKI CERKVI (povzetek za domov)

Cerkvena določila so razumljiva in smiselna, utemeljena v Jezusovem nauku in vlogi botrske službe, in  so 
enaka za papeža, škofe, župnike in vernike. Tako je edino primerno, da jih tudi vsak župnik in vsak vernik 
sprejme za svoje, jih spoštuje, jih razloži po potrebi drugim in jih zagovarja. Nobenega smisla pa ni v tem, 
da bi si določeni verniki zadali nalogo – kako bodo ta pravila čimbolj zaobšli, se prešvercali, župnika 
skušali prinesti okrog ali ga silili, naj jih potrdi za botre ipd. Zelo pritlehno je siliti župnika naj potrdi 
nekaj, kar ni res.
Ključni korak stori tisti, ki botra izbira. Ali izbere takega, ki je v redu in sme biti boter. Ali pa bo spravljal 
v neugoden položaj izbranega za botra (ki ne „sme odkloniti“ - le zakaj ne?!; in je posledično jezen na 
župnika, ker ga noče potrditi, in ga to še oddalji od Cerkve), župnika (ki je jezen, ker se ga izsiljuje za 
potrditev za botra nekoga, ki nima pogojev) in nato – sebe, saj so vsi našteti na kocu jezni na ves svet.
Če ne more nihče biti boter – potem je čas, da se zamislimo nad življenjem našega okolja in nemara tudi 
nas samih.
Pa tudi nikjer ne piše, da mora boter biti sorodnik; zakaj tukaj riniti z glavo skozi zid = se pravi absolutno 
razmišljati le o žlahti.
Neumnost prve vrste je izbirati botra tik pred zdajci (neposredno pred krstom, zlasti pa pred birmo, ko je 
rečeno, naj ima že v začetku 2 letne birmanske priprave birmanec botra).
Izigravanje, se delati neumnega, neupoštevanje določil pelje kvečjemu v to, da se botrstvo ukine ali omeji 
na posebej trajno imenovane botre.

Kratko razlago o pomenu botrske službe in cerkvenih določilih za to najdete na stojalu v cerkvi ali na 
spletni strani župnije http://zupnije.rkc.si/grgar/dokumenti/Birma%20botri%20cerkvena%20dolocila.pdf.
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