
Nadškofovo pismo pripravnikom na birmo in katehetom   

                                                                        

Spoštovani prijatelji, pripravnice in pripravniki na birmo, 

vem, da se že pridno pripravljate na birmo, vaše osebne binkošti, in da ste sedaj sredi 

priprav na ta dogodek. Na vašo birmo se pripravljam tudi jaz. Letos je ta priprava 

posebna, drugačna, saj jo zaznamuje pandemija, ki nam je vzela marsikatero skupno 

dejavnost v pripravi na birmo. Vendar ne obupujemo, kjer se zaprejo vrata, Bog odpre 

okno in res ga je. Na razpolago imamo moderna komunikacijska sredstva katera so 

vam še kako blizu in poznana. Po teh sredstvih so katehetje v stiku z vami in vi s 

kateheti. Po spletnem mediju ZOOM in kanalu Youtube ste me imeli v decembru 

možnost spoznati nekoliko pobližje, tisto pravo srečanje, ki se ga najbolj veselim pa se bo zgodilo 

nekaj dni pred bred birmo, ko pridem na srečanje z vami.  

 

Poleg teh srečanj preko spleta, upam, da bo čim prej prišel čas, ko se boste lahko srečali tudi v živo. 

Srečanja preko spleta so izhod v sili, če pa želimo postajati skupnost Jezusovih prijateljev, so 

potrebna srečanja, kjer rastemo v veri in prijateljstvu. Meni je  dragoceno tudi srečanje z vami pred 

birmo, ker mi vi poveste, kako ste se pripravili na birmo, kakšno pot ste prehodili in kako ste v svoji 

veri rasli. Na srečanju se običajno pogovarjamo o vsebini pisma, ki ga boste osebno napisali in po 

katehetu poslali meni. Vsako pismo pozorno preberem in si tudi kaj izpišem, ter se tako pripravim 

na srečanje z vami. V pismu, ki ga boste napisali, bodite iskreni. Pišite to, kar čutite, in to, kar 

verujete. Pismo je hkrati tudi prošnja, da vam podelim zakrament svete birme.  

 

Predvsem si želim, da bi bilo srečanje, ki ga bomo doživeli pred birmo, sproščeno in prijetno. Zato 

vas prosim, da v pismu napišete, kako je z vašo vero, kaj vas ovira pri vaši veri, omenite tudi vaše 

dvome. Vem, da imate nekateri težave najti primernega botra. Bodite strogi pri izbiri in izberite 

najboljše. Izberite tistega, ki vas bo spremljal na poti vere še naprej. Predvsem pa si ga upajte 

prositi, da za vas moli. V pismu mi prosim napišite, zakaj ste izbrali tega botra. Prosim vas, da 

iskreno napišete, kako boste za svojo vero srbeli po birmi, pomembnem času vašega odraščanja. 

Čas po birmi je eden ključnih obdobij v vašem življenju, ko boste postajali samostojni in trdno grajene 

osebnosti.  

Vem, da nekateri vaši sošolci in prijatelji niso verni in da se morda iz vere in vas celo norčujejo. V 

pripravi na birmo lahko molite zanje in prosite Boga, da bi tudi njim dal milost vere, ki ste jo po starših 

in katehetih dobili vi. Molite pa ne samo zanje, molite tudi za kateheta in katehistinjo, domačega 

župnika, starše in botra, ki ste si ga že izbrali ali si ga v teh dneh izbirate. Posebej vas prosim, da 

molite tudi zame in druge birmovalce, ki vas bomo s krizmo potrdil v veri. 

Lansko leto sem dobil tudi nekaj pisem, ki ste mi jih napisale katehistinje oziroma kateheti. Teh 

pisem sem bil zelo vesel, kajti preko teh pisem sem lahko še bolj začutil utrip priprave in 

razpoloženja, v katerem so pripravniki na birmo. Zato vas prosim, da mi tudi vi, ki vodite pripravo na 

birmo, napišete kratko pismo. V njem naj bo kratka predstavitev skupine in kratek opis priprave na 

birmo. Hvala vam za vaš trud!  

Obilo blagoslova in poguma pri vaši pripravi na birmo. 

Z najboljšimi željami vas pozdravljam,  

vaš nadškof Alojzij Cvikl S.J. 
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Prošnja za prejem sv. birme 

 

Pripravnik na birmo lastnoročno napiše pismo - prošnjo nadškofu, v kateri opiše sebe, 

pripravo na birmo in razlog, zakaj želi prejeti zakrament birme.  

 

V pismu iskreno zapiše naslednje: 

 

1. Najprej se kratko predstavi: kdo je (ime, priimek), opiše kako se je pripravljal 

skozi vsa leta (npr. rad - nerad obiskoval verouk, na željo koga je hodil k 

verouku, kaj je spoznal pri verouku, en lep trenutek iz veroučnih ur). Posebej 

naj opiše kako se je leto pripravljal na birmo.  

 

2. Zakaj meni, da je pripravljen na prejem zakramenta sv. birme? Napiše razloge, 

zakaj želi prejeti zakrament sv. birme, v čem vidi smisel zakramenta. 

 

3. Na kratko predstavi botra in zakaj si je izbral ravno njega za botra, kaj mu to 

pomeni, ali čuti da mu je potreben. Kaj pričakuje od botra? Kje se vidi po birmi? 

Bo sodeloval pri mladinski skupini, animatorjih, skavtih, pevskem zboru, 

ministrantih? Kje bi rad aktivno sodeloval? 

 

4. Na koncu zastavi nadškofu vprašanje ali nekaj vprašanj (do 3), kaj želi, da mu 

nadškof pojasni, kaj ga vznemirja, kaj mu ne da miru, na kaj želi da mu nadškof 

odgovori.  

 

5. In se podpiše. 

 

 

Napiše npr. stran ali več A4 formata, lastnoročno. Pisava naj bo čitljiva. Kandidat za 

birmo pismo odda katehetu, ki bo vsa pisma zbral in jih posredoval meni, mesec dni 

pred birmo.  

 

 

 

 


