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Birma – zakrament krščanske zrelosti
Sveta birma je zakrament, kjer nas Sveti duh utrdi v veri. V nedeljo, 8. maja, bo
generalni vikar novomeške škofije prelat g. Božidar Metelko podelil na Raki ta
zakrament 44 mladim kristjanom 8. in 9. razreda. To naj bi bila duhovna
prenova tudi za starše in botre birmancev ter za vso župnijo.
Danes še posebej potrebujemo moč Sv.
Duha, da bomo mogli kljubovati vsem
valovom in viharjem življenja. Današnji
čas krščanstvu in Cerkvi ni naklonjen.
Kristjane hočejo potisniti iz javnosti v kot,
javnost pa hočejo narediti ateistično, zlasti
s pomočjo medijev in politike. Zato
moramo kristjani plavati proti toku,
oziroma narediti vse, da bi spremenili tok,
ki vodi v popoln ateizem in anarhijo.
Kristjani si prihodnosti sveta in tudi našega naroda ne moremo predstavljati
brez Boga in krščanskih vrednot. Zato moramo biti v svoji veri samozavestni in
ponosni ter se zavedati svoje odgovornosti.
Birma je zakrament krščanske zrelosti. Pri birmi postanemo
Kristusovi sodelavci in njegove priče. Večina letošnjih
birmancev je pripravo na birmo vzela resno. Gotovo bodo tudi
po birmi nadaljevali s krščanskim življenjem. Nekateri pa so bili
površni in neresni, oziroma jim birma ne pomeni, kar bi
morala. Morda jim pomeni samo nek praznik, ko bodo dobili
darila in bo imenitno kosilo z mnogo povabljenimi. Navadno so
to tisti otroci, kjer doma ni trdne vere in redne molitve, ne
obiskujejo redno nedeljske maše ter doma nič ne govorijo o krščanski veri in
krščanskem življenju. Morda tudi starši komaj čakajo, da bo birma mimo in
potem bo vsega konec. To je seveda popolnoma zgrešen pogled na birmo ter
slaba usluga birmancem in svojevrstna hinavščina, če že vnaprej vedo, da se bo z
birmo vse nehalo.
Seveda je vedno priložnost, da se poboljšamo in spreobrnemo. Birma je še
posebna priložnost, da starši in botri skupaj z birmanci poživijo in utrdijo svojo
vero in skušajo bolj dosledno živeti po evangeliju. Sv. Duh prihaja in trka na

naša srca. Na nas pa je, da mu odpremo svoje duše in ponižno sprejmemo božje
povabilo.
OZNANILA, OBVESTILA...
* V soboto, 30. 4. ob 19 h bo začetek 9-dnevnice pred birmo. Poleg birmancev
vabljeni tudi starši in botri.
* V nedeljo, prvega maja bo sv. maša na Ardru pri kapeli sv. Florijana.
Vabljeni posebno gasilci.
* Mesec maj je posebej posvečen Mariji, naši nebeški materi. Vsak dan vabljeni
k šmarnicam. Letos bomo še posebej premišljevali o sv. mali Tereziji, o njenem
življenju in zgledu.
* 2., 3. in 4. maja so prošnji dnevi, ko bomo posebej molili za blagoslov na polju,
za odvrnitev hude ure in blagoslov pri našem delu. Vabljeni k prošnjim
procesijam in k sv. maši: v ponedeljek pri sv. Lenartu, v torek pri sv. Marjeti in
v sredo pri sv. Petru. Tudi birmanci naj te dneve pridejo k sv. maši na te
podružnice (ob 19 h).
* 5. maja je praznik, vnebohod. Sv. maša ob 10 h in ob 19h. Ob 18 h bo srečanje
birmovalca z birmanci in starši ter »spraševanje«, nato pa sv. maša. Med mašo
bo birmovalec na razpolago za sv. spoved.
* V nedeljo, 8. maja ob 10 h bo slovesnost sv. birme. Če bo lepo vreme bo
sprevod birmancev iz kaplanije. Med mašo naj nihče ne moti s fotografiranjem.
Sv. birma je resna in sveta stvar. Vzemimo jo resno in potrudimo se, da bi
obrodila sadove za birmance, njihove družine in vso župnijo.
* 15. maja so binkošti, praznik Sv. Duha. V naši župniji pa bo ta dan slovesnost
prvega sv. obhajila ob 10 h (20 prvoobhajancev). V soboto, 14. maja ob 17 h
prva sv. spoved.
* 26. maja je praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Sv. maša ob 10 h in 19 h. V
nedeljo, 29. maja bo namesto procesije, kot nekoč, v cerkvi po obeh mašah
češčenje Najsvetejšega.
* Ofer na veliko noč je bil 3.300 €. Hvala, dobrotniki!

Darovi Sv. Duha
Sveti Duh nam deli svoje darove. Kateri so darovi
Sv. Duha? Prvi in največji dar je ljubezen, nadalje
veselje, mir in edinost, oziroma vse, kar je lepo,
dobro in plemenito. Te in še druge darove si
moramo izprositi v molitvi. Tudi apostoli so bili z
Marijo zbrani v molitvi, ko je prišel Sv. Duh na
binkoštni praznik. Iz boječih in prestrašenih
učencev so postali pogumni in goreči oznanjevalci
Jezusovega vstajenja in njegovega evangelija.
Tudi danes nas Sveti Duh s svojo milostjo oživlja,
očiščuje in prenavlja. Naj Sv. Duh res prenovi
današnji svet, današnjega modernega človeka, ki

je včasih tako daleč od Boga in tako samozadosten. Naj nas Sv. Duh navdihuje
za dobro, naj nas posvečuje v božji resnici, naj nam bo Tolažnik in Vodnik v
viharjih in teminah življenja!
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