
Sestanek katehetov letošnjih birmancev 

 

Srečanji sta potekali v petek, 12. februarja, ob 16.00 in ob 20.00. 

Obakrat preko socialnega medija Zoom. Srečanja ob 16.00 se je 

udeležilo 25 katehetov in katehistinj, srečanja ob 20.00 pa 35.  

 

1. Pozdrav nadškofa  

2. Razdelitev v skupine in podelitev  

3. Vsebine, ki jih morajo kandidati poznati pred birmo  

4. Postni petki za kandidate 

5. Zaključna molitev  

 

Ad 1. 

Nadškof Alojzij Cvikl nas je po molitvi nagovoril. Dejal je, da je letošnja priprava 

na birmo svojska, čudna, zato je prav, da se srečamo in se opogumimo, ter si 

izmenjamo izkušnje. Prav tako je pomembno, da si izmenjamo gradiva, ki jih 

uporabljamo pri katehezi. Ne vemo, kdaj se bomo lahko vrnili v veroučne klopi. 

Nadškof je poudaril, da je prav, da se trudimo iskati pot k mladim. V tem času 

priprave je pomembno, da mladim pomagamo do osebne vere. Nadškof je 

spodbudil tiste, ki še niso javili termina birme, da to čimprej storijo. Srečanja na 

daljavo so dobrodošla, ne morejo pa nadomestiti rednih srečanj. Kaj je tisti 

minimum, ki ga marajo pripravniki na birmo znati? Nekaj morajo znati na pamet. 

Poznati morajo osnovne molitve (očenaš, zdravamarija …), jutranja in večerna 

molitev ter veroizpoved. Molitev naj bo predstavljena v katehezi. Od snovi so 

temelj zapovedi, Sveto pismo, zakramenti, molitev, Cerkveno leto, sveto mašo je 

potrebno posebej predstaviti. Prav tako naj se v postnem času udeležijo pobožnoti 

križevega pota. Tudi letos naj pripravniki napišejo prošnjo za birmo. Do letos so 

pismo pisali pripravniki, ki jih je birmal nadškof. Letos naj pisma napišejo vsi, 

tudi tisti, ki jih bodo birmali drugi birmovalci. V pismu naj kandidati predstavijo, 

kako so se pripravljali na birmo. Pri tem naj vključijo kakšen močan trenutek iz 

priprave. Zapišejo naj razlog, zakaj želijo prejeti zakrament svete birme, zakaj so 

izbrali tega botra, ter kje se vidijo po sveti birmi (v kateri župnijski skupini). 

Priprava na birmo naj poteka preko Zooma. Obstaja možnost, da se družine 

birmancev povabi k sveti maši med tednom. To je možno tam, kjer so skupine 

manjše. Na takšen način naj se išče živi stik. Pred birmo morajo biti vsaj tri 

srečanja v živo in srečanje z birmovalcem.  

 

Ad 2. 

Katehetje so se po skupinah za deset minut zadržali v sobi, kjer so se pogovarjali, 

kako poteka priprava na zakrament svete birme. Predstavniki sob so potem kratko 
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podelili vsebino pogovora. Tam, kjer verouk poučujejo katehetje in katehistinje, 

imajo verouk preko Zooma. Duhovniki pretežno pošiljajo gradivo po mailih. 

Odziv je manjši, ker imajo otroci že težave s šolo. V glavnem se povsod trudijo 

vzdrževati stik z veroučenci. Po nekod so že poskusili vabiti starše in pripravnike 

na birmo k sveti maši. Izkušnja je bila za vse dragocena. Uporabljali so svoja 

gradiva iz učbenikov, prav tako so uporabljali gradiva, ki jih je pripravljal SKU, 

pa tudi gradiva, ki so bila na voljo na spletni strani Mladikat.si. Nekateri katehetje 

so pripravnike na birmo osebno obiskali, skupaj molili devetdnevnico po 

Facebooku.  

 

Ad 3. 

Fani Pečar je pripravila pregled vsebin v pripravi na birmo. K vsebinam je dodala 

mesta, kjer jih najdemo. Glavne vsebine v zadnjem delu priprav so: 10 zapovedi, 

zakramenti, molitev, Sveto pismo – Jezus in cerkveno leto.  

 

Ad 4.  

Jure Sojč je predstavil molitev križevega pota za kandidate na birmo, ki bi potekal 

naddekanijsko preko spletnega medija ZOOM. Križev pot bodo organizirali člani 

ekipe Birmanec.si. Katehetje bodo po e-pošti prejeli obvestilo s prijavnico, kamor 

bodo prijavili svoje birmanske skupine. Nato bodo po e-pošti prejeli gradivo za 

sodelovanje. Pobožnosti križevega pota bomo molili vsak petek. Predvidena ura 

je bila ob 15.00. Na prvem sestanku ob 16.00 so se katehetje in katehistinje 

strinjali, da bi bila ura pobožnosti križevega pota ob 15.00. Na sestanku ob 20.00 

pa so prosili, da bi se sami odločili glede ure. Kar nekaj pomislekov je bilo glede 

prehitre ure. Zato smo sprejeli sklep, da se dekanom pošlje e-mail s prošnjo, da 

dekani sprožijo povpraševanje o najbolj primerni uri za njihovo naddekanijo. 

Tistim, ki bodo sami organizirali pobožnost križevega pota ni potrebno sodelovati 

v naddekanijskem križevem potu. Predvideni termini za posamezno naddekanijo 

so naslednji: 

26. 2. – BISTRIŠKO – KONJIŠKA (ob 16.30) 

5. 3. – PTUJSKO – ORMOŠKA (ob 16.30) 

12. 3. – KOROŠKA (ob 16.30) 

19. 3. – MARIBORSKA (ob 16.30) 

26. 3. – SLOVENJEGORIŠKA (ob 16.30) 

 

Ad 5.  

Točka razno je vsebovala splošne pogovore od sproščanja ukrepov v cerkva, do 

tega ali so dovoljene pobožnosti križevega pota v naravi pa do tega katera 

kvadratura šteje podlagi katere se omeji število obiskovalec v cerkvi, ali z 



zunanjimi stenami ali notranji prostor. Pri upoštevanju pravil se je pokazalo, da 

imamo zelo različne, široke, razlage pravil.  

 

Zapisnik pripravil 

Jure Sojč 

 


