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 SPOMINJAJ  SE TEGA , da    

si  moj služabnik …..ne bom te pozabil    (Iz 44, 21 -    ) 
 
Naš prihod na zemljo se je začel s spočetjem,  
pričakovali so nas, čutili z nami,  se po devetih  
mesecih zazrli v naš obraz in naša pot  
dojenčka se je nadaljevala,  prvi koraki so bili  
negotovi, verjetno ne brez bušk, ki jih je  
zahteval trening za hojo, pa dnevi navajanja na red, vzgoja za 
primerno in lepo vedenje. 

 Morda pa se je zgodilo tudi, da smo zanikali slabe  
 stvari, ki so se zgodile, ki jim rečemo kristjani greh:  
»Tudi otroka kdaj muči krivda, ker je »zamočil«. Takrat se včasih 
preprosto zapre vase. Trudi se dajati vtis, kot da je vse v redu, v 
resnici pa si ne more priznati, da ga je polomil. Ne želi se 
pogovarjati o tem, znotraj pa ga gloda nemirna vest.                                                               
Starši vemo, da se bo otrok razbremenil in umiril šele, ko bo 
zaupal, kaj ga muči. Priznanja ne smemo izsiliti z grožnjami in 
kaznijo. Včasih pa otrok vztraja v zanikanju, čeprav ve, da ga ne 
bomo kaznovali. Zdi se povsem nesmiselno, a ponos je neverjetno trd oreh.                                                                                                                                                   
Kakor bi mi radi, da nam otrok vselej zaupa, ko naredi kaj narobe, toliko bolj tudi naš Oče želi, da premagamo 
ponos in se obrnemo k Njemu. Čaka, da Mu zaupamo napake, pa ne iz strahu pred kaznijo, ampak da se 
pogumno srečamo z resnico. Ko priznamo, kje smo grešili, nam On odvzame breme krivde in podari mir.«  
(Portal »Pridi in poglej«- L.Mavrič)                                                                                                                                                                                          

Bližamo   se veliki noči, ki nam napoveduje zmago 
svetlobe  nad    temo greha , ki nas v pričakovanju 
navdaja z upanjem, ki je prevevalo Izraelce, ki so se v 
mislih ki so jim želeli  naj splavajo, vračali v svojo 
obljubljeno deželo, čeprav s porušenim templjem, pa 
vendar iz sužnosti v svobodo. Za nas predstavlja 
sužnost greh, odvrnitev od Božje volje. Naj  nas  n.pr. 
glasba iz Verdijeve »Nabucco« in pesem sužnjev 
navdajo doživljajsko napolnijo s srečo, ki jo prinaša tudi 
stanje, ko se osvobodimo greha, zla z odpuščanjem 

usmiljenega  in ljubečega Odrešenika. https://youtu.be/uLzCofR68EA?t=1    21. letni koncert v 

Cankarjevem domu | Nabucco - Zbor sužnjev  
   

 Češčenje Najsvetejšega  - adoracija.  Kontemplirati pomeni pustiti, da nas Bog ljubi in zardeti v Njegovi 
bližini. Vedno mu je treba biti pripravljen privoliti, kajti Bog je Bog. On je vedno pred nami; On je vedno »tukaj«, tudi 
takrat, ko ga ne čutimo. Vedno nas ljubi, tudi ko ga mi ne ljubimo ali ne mislimo nanj. 

 Birmanski kandidati do 15. marca se prijavite sami  ali pridružite drugim, do 5 birmancev (ter 5 staršev, 
največ skupaj 10 po številu) v cerkvi, v kapeli - nasproti zakristije. Naše srečanje je osrečujoče. 

11. marca začnemo devetdnevnico pred praznikom sv. Jožefa, ki je bil 1870 razglašen za zavetnika vesoljne 
Cerkve; ob 150 letnici je pp. Frančišek 8.12.2020 poslal apostolsko pismo (»Patris corde«) Z OČETOVSKIM 
SRCEM, ki nam približuje lik sv. Jožefa. 

od 19.3.- do 25.03. 2021  bomo obhajali  Teden družine in začetek leta družine.                                                                                                             
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Spoštovani starši, botri, drage 

birmanke in birmanci! 

 

 

 

Na srečanju, v nedeljo smo 

razmišljali o naši nadaljnni 

pripravi, prejeli pripomoček  

Youcat birma  in v kolikor še 

nismo  

poskrbeli potrdila za botre, to 

čimprej naredimo; po kratkem 

postopku. Potrdilo  je lahko 

tudi   na drugačnem 

formularju, če se župnik odloči 

drugače. Srečanje  ponavljamo 

med tednom; v sredo, 9.1. po 

večerni maši v  župnišču ob 

19.30. 

  Pred nami  je 

čudovit čas poln priložnosti  

ali pa lahko sama bremena in 

zguba časa ...Ob tem, kako 

čutimo, je posledično 

pogojeno tudi naše 

sodelovanje ali izbiranje 

bližnjic, v varni oddaljenosti 

od »središča požara«, da bi se 

nam ne zgodilo kaj 

nepredvidljivega...   Toliko, da 

bi lažje ugotovili kam 

spadamo. 

  Druga polovica 

pisma, pa je namenjena vašim 

botrom. Nekateri ste potrdila 

že pridobili. Da bi tudi ostali 

to uredili čim prej, samo nekaj navodil:  

- Izbrani boter iz domače župnije  - Solkan, bo izjavo oddal župniku osebno (zlasti če ga še ne 

pozna) ali posredoval po birmancu(ki)  ali njegovih starših. 

- Izbrani boter, ki ima stalno bivališče v drugi župniji bo izpolnjeno izjavo (op.: če odgovarja 

resnici), dal v podpis svojemu župniku, oz. svojega župnika prosil za ustrezno potrdilo 

neglede na predlagani formular.  Če župnika  še ne pozna, ali v mestu ne ve v katero župnijo 

spada, bo ob tej priliki izpopolnil svoje znanje s tega področja. Osebno se bosrečal z župnikom 

svoje župnije. 

  V knjižici Youcat Birma, pa boste našli še več zanimivih in za pripravo pomembnejših 

predlogov. Kar nam je predlagano, pa zahteva naš odgovor. Kakšen? Odloči (te) se! 

               Hvala za vaše sodelovanje, ki zagotavlja tudi sadove Duha. Lep pozdrav vsem!     

župnik Jožko 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA   O   BOTRSTVU 

 

Boter (botra)__                                 ime in priimek 

 

rojen(a)_                            v (na)_______ 
                      / datum rojstva                     in                   kraj/ 

 

krščen                             v župniji   ---- 

 

poklic _________________________________ 

 

 

bivališče:                                   župnija  _______________ 

 

Pogoji kdo sme in more biti boter na zng.si -zakr.krsta,birme 

Spodaj podpisani(a)  sem  pripravljen(a)  

prevzeti nalogo  botra(e) za: 

 

__________________________ iz  ______________________ 
   ime in priimek birmanca(ke)                        naslov birmanca(ke) 

 

krščene(ga)  v  kraju  (župnija) _______________________________ 

 

in    i z j a v l j a m: 
- da sem katoličan(ka), star(a)  več kot  šestnajst  let in po svoji vesti 

sposoben(sposobna)  izvrševati poslanstvo botra (e) 

- da sem tudi sam prejel zakramente sv. krsta, obhajila in birme 

- da sem cerkveno poročen (velja za tiste, ki imajo svojo  družino) 

 

Podpis botra(e):___________________________________ 

 

__________________________      __________________________ 

                                     /kraj        in           datum/ 

 

 

Izjavo sprejel župnik:     

 

(kraj, datum, žig, podpis župnika) 
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