
Sestanek za starše birmancev v neposredni pripravi na birmo.  

Lepo pozdravljeni.  

Zaradi nejasnih prihodnjih razmer in preventive pred virusom, bi se radi čim 

prej in čim več dogovorili glede svete birme vaših otrok. Upajmo, da bo takrat 

že vse v redu, drugače bo potrebno datum birme prestavit. Svoja mnenja in 

predloge glede »nedorečenega v pripravi na birmo« mi čim prej posredujete 

na e-naslov: jnzzklj7@gmail.com. Vaša mnenja bomo v čim večji meri skušali 

upoštevat.     

V pripravi na birmo je bilo sklenjeno, da imajo birmanci:  

 UREJEN LITURGIČNI ZVEZEK; ZADAJ ALI VMES MED KOLEDARJEM DODAN 

OPIS, KAKO JE SODELOVAL. KATERE NALOGE JE NAREDIL IZVEN 

DELOVNEGA ZVEZKA … SPIS O EVHARISTIJI, PREMIŠLJEVANJE O SMRTI / 

VSTAJENJU (1. 11.), SODELOVANJE PRI ŽIVIH JASLICAH, PRI JASLICAH V 

CERKVI, TRIKRALJEVSKA AKCIJA, ADVENTNA AKCIJA, DUHOVNE VAJE … 

  UREJEN DELOVNI ZVEZEK. OD CELOTE ¾ NALOG (STRANI) NAREJENIH 
POPOLNOMA OZNAČENO, KATERE MOLITVE IN OBRAZCE ZNA V 
DELOVNEM ZVEZKU ZADAJ (VSAJ 25). 

 NALOGA – KRATKA OBNOVA SVETOPISEMSKEGA STRIPA. 

 Pred veliko nočjo morajo birmanci oddati obnovo stripa (večina že je), spis 
iz duhovnih vaj. (Večina je dobro napisala, nekateri pa ga morajo dopolniti, 
ker so premalo napisali. Birmanci to tudi sami vedo.) Spise mi lahko učenci 
pošljejo po e-pošti.   

 Kdor ni bil na duhovnih vajah in če nima nobene druge dejavnosti (npr. 

trikraljevska akcija, pomoč pri verouku in podobno …) naj zelo temeljito na 

dveh straneh napiše spis, ki so ga drugi učenci/birmanci pisali na duhovnih 

vaja (naslov: Moja ljubezen?; Kaj si želim v življenju?; Kaj Bog pričakuje od 

mene?) 

 V tednu po veliki noči oddajo liturgični zvezek – pregledam predvsem 

prisotnost na veliki četrtek, veliki petek in veliko noč, v kolikor bodo takrat 

že dovoljeni obredi.  

 Glede na sodelovanje ali nesodelovanje (narejeno delo ali ne) bo 

najkasneje do 1. 5. jasno, za katere posameznike bo potreben tuj 

izpraševalec.   

  Srečanje s škofom bo v četrtek, 14. 5., ob 18'00. Maša, kjer škof spoveduje 

je ob 18'00, po maši pa je srečanje z birmanci in ostalimi veroučenci. 
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Ustreza navodila, predvsem kar se tiče vprašanj, so birmanci dobili že 

prejšnji teden. 

 Birma bo v soboto, 16. maja, ob 10'00. Birmoval bo škof Andrej Glavan.  

 Spominki in plaketa za birmance bo v vrednosti 10 evrov.  

 

Nedorečeno v pripravi na birmo: 

 Na razpolago so rdeče obleke kot vsako leto, ki so za vse enake. Obleke bi 

imeli med samim obredom in skupnim slikanjem, pred tem in po tem pa 

se lahko slikate tudi brez teh oblek. Skupna obleka lahko zelo umiri skrbi 

staršev, ki niso tako zelo premožni in hkrati tudi odvrne od tega, da bi bila 

birma svojevrstna modna pista. Vseeno pa se predvideva, da pride 

bimanec in boter na birmo primerno urejen. Minimalen strošek za 

izposojo teh obleke bi bil 3 evre. Odločitev glede oblek bo dana na 

glasovanje. Če se večina staršev odloči za obleke, potem imajo obleke vsi, 

če se večina odloči biti brez teh oblek, potem jo nima nobeden. Starše se 

sprašuje zato, ker birmanci še nimajo svojih dohodkov in zato je to vaša 

odločitev.      

 Stroški dvodnevnih duhovnih vaj v Leničevem domu so na osebo prišli 30 

evrov. Vključena je prenočitev, tamkajšnja hrana, material in dar, ki sem 

dal duhovniku Gorazdu za pomoč pri duhovnih vajah, spovedovanje, mašo 

in pot. Animatorji so bili vsi prostovoljno. Zelo bom vesel, če mi lahko 

pomagate to poravnati, ker je zame osebno to skupaj prevelik zalogaj. 

 Srečanje za botre priporočam, da bi imeli v nedeljo, 10. maja, po maši ob 

10'30.  

 Pospravljanje cerkve in krašenje bi lahko imeli po dosedanji izkušnji v dveh 

delih. Za pospravljanje predlagam sredo, 13. maja, po maši, za krašenje pa 

po maši 15. maja. Obakrat bi dali mašo že malo prej (ob 17'00), da se 

potem res lahko naredi čim več in ste lahko mirni. Ker je v soboto popoldne 

tudi poroka sta zaročenca obljubila dati za rože enako kot drugi starši. 

Zbiramo vaše predloge, kdo bi krasil (starši sami ali cvetličarka) in koliko 

je potrebno darovati v ta namen.  

 Šopki za birmance in botre. 

 Pred cerkvijo so za takšno slovesnost dobrodošli tudi mlaji z napisom. Kdo 

bi prevzel to organizacijo in kdo bi mlaje daroval?  

 Slikanje in snemanje (že nekaj let je v praksi, da je slovesnost samo slikana. 

Pri tem bi prosil, da fotograf vsaj eno skupinsko sliko dostavi tudi v 

župnišče – za arhiv.  



 Petje pri sveti maši. Koga prositi? 1. Odrasli cerkveni mešani pevski zbor, 

2. zbor DOM, 3. Mešani pevski zbor Cerklje ob Krki. Pomembno se je 

odločit čim prej, da nam potrdijo.  

 Sodelovanje pri maši:  

- Uvodni pozdrav škofa, birmancev in vernikov 

- 1. berilo 

- 2. berilo 

- Prošnje (5 birmancev) 

- Prinos kruha in vina 

- Zahvale (5 birmancev) 

- Zahvala škofu 

 

Odgovorite mi čim prej na mail: jnzzklj7@gmail.com 

Zahvaljujem se za prekrasno kosilo, ki ste ga pripravili na zadnji dan duhovnih 

vaj. Vsem želim veliko blagoslova in zdravja.  

  Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19 

 

Oče usmiljenja in tolažbe, 

tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen. 

 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.     


