SLOVESNOST SVETE BIRME – besedila
Zahvale
Oče, tako malo smo ti dali, ti pa si iz tega naredil veliko. Pripravljeni smo bili samo
poslušati in sprejeti, ti pa si nas bogato obdaril. Prejem zakramenta svete birme je tako
velik dar, da se ga v tem trenutku sploh ne moremo zavedati. Mnogih stvari niti ne
razumemo in jih bomo spoznavali vse življenje. Gospod, nikoli se ti ne bomo mogli
dovolj zahvaliti, lahko pa ti iskreno rečemo: HVALA.

Hvala, gospod škof, da ste nam v imenu Svete Trojice podelili Očetov dar – Svetega
Duha, hvala za smernice, ki ste nam jih posredovali. Zavedamo se dolžnosti, ki jih z
darovi Svetega Duha sprejemamo na svoje rame; vemo tudi, da bodo prišli trenutki
dvomov in težav. Prosimo vas za molitev in pastirski blagoslov, da bomo znali prav
ravnati in slediti njemu, ki je Pot, Resnica in Življenje.

Prejeli smo kruh življenja. Z njim nas, Gospod, pri vsaki daritvi svete maše vedno
znova nasičuješ in krepiš naše duhovno življenje. Premalo se zavedamo, da sta
evharistični kruh in vino sad tvoje neskončne ljubezni do nas. Prebudi v nas
hvaležnost, da ti bomo mogli vselej klicati:
Hvala ti, Gospod!
Prejeli smo Svetega Duha, Tolažnika, ki nas bo v življenju utrjeval v veri. Če bomo
ostali odprti za njegove spodbude, nam bo vedno znova dajal potrebnih moči in
milosti za dejavno krščansko življenje. Gospod, neizmerno smo ti hvaležni za dar
Svetega Duha, zato ti kličemo:
Hvala ti, Gospod!
Požrtvovalnost našega gospoda župnika in njegova skrb za našo župnijo se nam
pogosto zdi preveč samo po sebi umevna. Danes se ti zahvaljujemo zanj, za vse, ki mu
pri tem pomagajo in za našega birmovalca in ti kličemo:
Hvala ti, Gospod!
Starši birmancev se pogosto premalo zavedamo, kako velik in dragoceni dar so naši
otroci. Danes se ti zanje zahvaljujemo in ti kličemo:

Hvala ti, Gospod!
Botri smo poleg staršev sprejeli veliko odgovornost za letošnje birmance. Z besedo in
zgledom jih bomo navajali h krščanskemu življenju. Kljub veliki odgovornosti, ki smo
jo sprejeli, smo ti hvaležni Gospod, da smemo v naši župniji vršiti službo botra. Z
hvaležnostjo ti kličemo:
Hvala ti, Gospod!
Gospod, hvaležni smo ti tudi za vse tiste ljudi, ki so nas, letošnje birmance, podpirali
z tiho molitvijo in darovanim trpljenjem. Zanje se ti zahvaljujemo in ti kličemo:
Hvala ti, Gospod!

Dva meniha sta na vrtu gojila vrtnice. Prvi se je izgubljal v občudovanju lepote in
prijetnih dišav svojih vrtnic. Drugi pa je najlepše vrtnice rezal in jih poklanjal
mimoidočim.
»Kaj pa vendar delaš?« ga je zmerjal prvi. »Kako se lahko odpoveš lepoti in prijetnim
dišavam svojih vrtnic?«
»Vrtnice pustijo veliko dišav na rokah človeka, ki jih poklanja,« je mirno odgovoril
drugi.
Pri sveti birmi smo prejeli darove Svetega Duha, ampak mnogo darov od raznoraznih
ljudi smo prejeli že pred tem. Zato je prav, da izrečemo zahvale.
Hvala najprej našim staršem – za vse, kar vsak dan lahko vidimo, da naredita z nas,
Bog pa vama povrni tudi za vse, kar nam ostaja skrito, vendar pa dela našo družino
povezano in varno.
Hvala vsem v naši župniji – vam, ki so se ukvarjali z nami pri verouku: (naštejemo)
___________________________________ in vsem, ki ste še posebej zadnje leto molili za
nas.
Hvala gospodu župniku
Hvala birmovalcu



Na začetku knjig in na koncu filmov se po navadi pojavijo »zahvale«, spisek tistih, brez
katerih izid knjige ali filma ne bi bil mogoč. Ko danes gledamo nazaj, brez koga vse
današnjega dneva ne bi bilo, se bi radi zahvalili:
Hvala našim družinam – vemo, da niso idealne, ker nihče od nas ni popoln. Vendar
smo hvaležni, da jih imamo.
Hvala naši župniji – z njo se je naša družina povečala. Tu mislimo najprej na vse, ki ste
se
ukvarjali
z
nami
pri
verouku
od
prvega
razreda
naprej:
______________________________________
in
_______________________________________________. Mislimo pa tudi na vas, ki ste za
nas molili, čeprav vas morda sploh ne poznamo, nas pa povezuje vera v Jezusa.
Hvala vam, gospod nadškof – tako za preteklo srečanje z vami, kot za današnjo
slovesnost, ko smo prejeli darove Svetega Duha. Ohranite mir, ki smo ga lahko zaznali
ob vas in prihaja od Njega.
Najlepša hvala pa tudi gospodu župniku _________________. Tudi zaradi vas se v
župnišču počutimo kot doma.

Dragi g. nadškof, hvala za vonj Svetega Duha – ta parfum, ki nas bo od zdaj naprej
spremljal v življenju.
Hvala tudi vam, gospod župnik, za spremljanje skozi vsa leta našega verouka.
Zavedamo se, da se za nas krščansko življenje zdaj ne končuje, ampak šele začenja.
Vemo pa tudi, da za takšno življenje potrebujemo Božjo pomoč, zato vas prosimo:
molite za nas, da bomo z božjo pomočjo in ob našem sodelovanju tako živeli, da se
bomo na koncu zemeljske poti našli pri nebeškem Očetu.
Hvala lepa!

