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Smernice glede slovesnosti birmovanj po pandemiji 2020 

 

Dragi sobratje duhovniki, spoštovane katehetinje in kateheti, prisrčen pozdrav! 

Mnogi ste že spraševali kako bo s slovesnostmi birmovanj v župnijah, kjer so te slovesnosti 

zaradi pandemije odpadle, oziroma bile prestavljene. Slovenski škofje smo na svoji seji 1. 

junija 2020 spregovorili tudi o tem. Vem, da ste mnogi, kljub izrednim razmeram in 

posledičnim ukrepom, ohranjali stik z vašimi birmanci, nekateri pa ste se z njimi tudi že 

osebno srečali. Hvala, da ste skrbeli za redno katehezo in skrbno pripravo na prejem 

zakramentov. 

 

V času krize pa ni izostal samo verouk, ampak tudi obisk nedeljske sv. maše. Bojim se, da so 

tudi mnogi med birmanci bili pri sv. maši zadnjikrat pred nastopom krize, se pravi v začetku 

letošnjega marca. Prvi korak naj bo zato, pomagati jim, da se vrnejo k verouku in nedeljski sv. 

maši. Priprava na birmo namreč ni samo v pridobivanju znanja o veri, Svetem pismu, 

zakramentih, cerkvenem letu..., ampak tudi aktivno vključevanje v življenje občestva. Ta 

povezanost pa se vidno in najbolj izrazito kaže v sodelovanju pri obhajanju nedeljskega in 

prazničnega bogoslužja.  

 

Slovenski škofje smo bili soglasni, da se birmanske slovesnosti lahko začnejo, ko bodo 

birmanci pripravljeni na prejem tega zakramenta. V zadnjem delu priprave naj imajo 

kandidati vsaj tri redna srečanja ter naj opravijo devetdnevnico. Pred slovesnostjo naj bo tudi 

srečanje z birmovalcem. Ne pozabimo na obhajanje zakramenta sv. pokore. Glede na dejstvo, 

da ob letošnji veliki noči ni bilo možnosti za prejem tega zakramenta, naj bo sedaj  omogočen 

ne le birmancem, ampak naj bo dana priložnost za obhajanje tega zakramenta tudi staršem 

birmancev in botrom (navodila SŠK glede obhajanja sv. spovedi).   

 

Od vas, dragi župniki in kateheti se pričakuje, da presodite, kdaj bo primeren trenutek za 

obhajanje slovesnosti sv. birme v župniji. Birmovalci bomo na razpolago od junija pa do 

novembra. Letos bodo mnogi preživljali dopust v Sloveniji in bo morda slovesnost sv. birme 

mogoče obhajati tudi še v mesecu juliju, ali avgusta. 

 

Potem, ko se boste v župniji glede slovesnosti sv. birme uskladili, se vsi, ki želite imeti 

slovesnost sv. birme v župniji, prijavite pri generalnem vikarju, da naredi ustrezen razpored. 

Termini birmanskih slovesnosti, predvideni za jesen, načeloma ostanejo in vsem tem 

župnijam ni potrebno prijavljati novega termina. Lahko pa se zgodi, da bo tudi v teh župnijah 

prišlo do spremembe birmovalca, kajti v jesenskih terminih bodo potekale mnoge slovesnosti. 
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Preteklo nedeljo smo obhajali binkoštni praznik, ki nam je ponovno spregovoril o čudoviti 

Božji moči in o moči, ki je po delovanju Božjega Svetega Duha prišla na prve kristjane. 

Storimo, kar le moremo, da bo prejem zakramenta sv. birme tudi za naše birmance zares 

binkoštni dan, ko bodo mogli začutiti, kako Sv. Duh na nov način prihaja v njihova srca in 

njihovo življenje. Sv. Duh se lahko naseli tam, kjer najde odprta srca. Prav zato je priprava na 

obhajanje sv. birme tako pomembna.  

 

Dragi sobratje duhovniki in vsi sodelavci pri pripravi! Zahvaljujem se za vaš trud. Vem, da je 

včasih težko, ko ne vidimo takoj pravih rezultatov za vloženo delo, a zavedajmo se: mi smo 

služabniki, ki smo naredili, kar je bilo v naši moči, Bog pa je tisti, ki daje rast. 

 

Veliko blagoslova pri pripravi birmancev in prisrčen pozdrav! 
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