SLOVESNOST SVETE BIRME – besedila
Uvodni pozdrav
Spoštovani _____________________!
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
S temi besedami, ki so v teh dneh odmevale po naši cerkvi, Vas danes pozdravljamo
in izrekamo dobrodošlico med nami birmanci, našimi botri, starši in sorodniki. Za
nas birmance je danes velik dan. Po polaganju vaših rok bomo danes postali del
Božjih skrivnosti. Po vaših rokah, ki so Kristusove roke, se nas bo dotaknil Sveti Duh.
S prejemom darov Svetega Duha bomo prejeli neizbrisno znamenje, da smo
pričevalci in sodelavci Jezusa Kristusa, soodgovorni za božjo družino in vso Jezusovo
Cerkev. Vemo, da je od sedaj naprej v veliki meri odvisno od nas, kakšni kristjani
bomo, ali bomo s svojo besedo, predvsem pa z dejanji in z veseljem hodili za
Kristusom in tako osvojeno znanje prevajali v življenje.
V svoje molitve vključite nas birmanke in birmance, da bomo kos odgovorni nalogi,
ki nam je naložena.
Dobrodošli med nami!

Dragi naš škof, bodite pozdravljeni,
ki župniji na _______________
nosite novih binkošti.
Delite milosti Duha,
da nam darove svoje da,
poveča krstne milosti,
podpre in v veri potrdi.
Kraljestvo Božje, pridi k nam,
po materi Mariji in po vaših zdaj rokah,
v sveti Evharistiji.
Sveti Duh goreče prosimo te pridi,
v nas boljši svet graditi,
svet milosti, miru, poštenja,
naj srečna doba se začenja.


Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni!
S temi besedami Vas danes pozdravljam v imenu birmancev, botrov in staršev in
celotne župnije.
Za naše birmance je danes velik dan. Njihova srca so odprta za darove božje ljubezni.
Vsa leta do sedaj so se z našimi dušnimi pastirji poglobljeno pripravljali na ta
slavnostni trenutek, ko bodo prejeli darove Svetega Duha.
Prosimo Vas, da jih v znamenju Kristusovega križa potrdite v veri in ljubezni ter
skupaj z nami molite in prosite za darove Sv. Duha.
Mnogokrat se NE zavedamo dovolj kaj človeku pomeni vera; vera, katere glavna
beseda je ljubezen. Zato bomo skupaj z vami prosili Sv. Duha, da bi zakrament sv.
birme rodil v njih prave sadove resničnega krščanskega življenja!
Sprejmite prisrčen pozdrav ljubezni in hvaležnosti!

Gospod _______________!
Ko smo se srečali v tem tednu, nas je bilo strah. Strah, da boste iskali neznanje, za
katerega se zavedamo, da je kljub letom verouka še kar nekaj. Strah, da boste rekli,
da smo še nezreli, da bi nas v Cerkvi sprejeli kot odrasle kristjane. Strah, da morda
današnje birme ne bo.
Vendar ste s svojim pristopom te strahove pregnali. Preko vas smo lahko zaslutili
Boga, ki je sicer pravičen, vendar tudi usmiljen, predvsem pa igriv, domiseln in nam
blizu.
Ko se srečujemo danes, nas je spet malo strah. Malo, da bi zatajila kakšna tehnična
stvar, precej bolj pa pred odgovornostjo, ki jo z zakramentom svete birme
sprejemamo. Ko pa na poti naše odrasle hoje z Jezusom stojimo na začetku in je pred
nami še toliko neznank! Samo želimo si lahko, da bomo tudi tu našli ljudi, ki bodo
izrekli besede spodbude in pohvale, ki nam bodo razblinile strahove in nam dale
novih moči za rast v dobrem.
Dar strahu Božjega je sicer eden od darov Svetega Duha, vendar vam ob začetku tega
slavja želimo, da pa vi med nami ne bi čutili strahu. Naj ima danes glavno besedo
veselje, ki je sad Svetega Duha. Dobrodošli med nami!


Deček je na travniku spuščal zmaja. Bil je vetroven dan in zmaj se je dvigal vedno
višje, tako da ga kmalu ni bilo mogoče več videti. Mož, ki je šel mimo, je videl le
dečka, ki drži vrvico, ni pa več videl zmaja. »Kako si lahko prepričan, da je zmaj
sploh še zgoraj?« je vprašal dečka. Ta pa je odgovoril: »Ker ga lahko čutim!«
Dragi gospod nadškof,
gospod župnik in vsi, ki ste kakorkoli povezani z nami, ki bomo danes prejeli zakrament svete
birme!
Toliko stvari okrog nas je nevidnih; ljubezen po naših družinah, sprejetost v naši
župniji, prijateljstvo med nami, … Vendar če jih ne vidimo, še ne pomeni, da niso
pomembne – včasih štejejo celo več od materialnih stvari. In tudi če so nevidne, so še
kako vidni njihovi znaki – jutranji pozdrav v kuhinji pri zajtrku, nasmeh, ki ti ga
podari nekdo, ko se srečaš z njim v odmoru na hodniku, pisalo, ki ti ga posodi
sošolec, ko pozabiš doma peresnico.
Morda se kdaj tudi za našo vero zdi, da je ni, vendar si želimo, da bi se preko naših
dejanj, po današnjem dnevu pa tudi s pomočjo darov Svetega Duha, videl trzljaj
vrvice, ki bi dokazoval, da Bog je, da je z nami in da vanj verujemo.
Vam, gospod nadškof, želimo, da bi se dobro počutili v naši sredi, nam vsem pa
veselo praznovanje današnjega praznika.

Pozdravljeni gospod škof!
Veseli smo vašega prihoda med nas. Za mnoge mlade kristjane je zakrament svete
birme prelomnica v krščanskem življenju. Zavedamo se, da je prejem darov Svetega
Duha velik dar, je potrditev v veri. Sedem ali osem let smo se pri verouku pripravljali
in zoreli za krščansko življenje, prejem Svetega Duha pa je krona vsemu temu.
Po prejemu zakramenta svete birme je odločitev za življenje po veri povsem osebna
odločitev. Od sedaj naprej bo od nas odvisno, kakšni kristjani bomo, ali bomo s svojo
besedo, predvsem pa z dejanji in z veseljem hodili za Kristusom ali pa bomo izbrali
drugo, lažjo pot, ki ne pelje v srečno večnost. Gospod škof, prav zato vas tudi
prosimo, da se nas spominjate v svojih molitvah, da bomo mogli zavzeto in
pogumno hoditi za Kristusom.

