PRIDIGA ŠKOFA METODA PIRIHA PRI SVETI BIRMI V LOGU, 13. 5. 2018
Vsi prisrčno pozdravljeni. S temi birmanci sem se srečal v petek, 4. maja. Pripovedovali so mi, kako so
se pripravljali na birmo in kje vidijo svoje mesto v župniji po birmi. Eni bodo še naprej ministranti, ali
deplirji, igralci na orgle, če bodo pevci pustili, pevci, bralci Božje besede, animatorji, vodje
ministrantov, nudili bodo pomoč pri oratoriju, v Ciriusu, bodo člani molitvene ali mladinske skupine,
pomagali pri čiščenju in krašenju cerkve. Delo in udejstvovanje vsaj v eni skupini bo birmancem
pomagalo ohranjati in poglabljati povezanost s Kristusom in s Cerkvijo.
Pred 14. 15. leti ste starši v svoje naročje kot dar sprejeli novo življenje. Da ne bi bili sami, ste to novo
življenje zaupali pri sv. krstu v Božje varstvo. Ta drobna bitja ste čuvali, negovali, zanje skrbeli, jih
ljubkovali, jim odkrivali svet in odstirali skrivnosti življenja in bivanja. Naučili ste jih moliti, poskrbeli
ste, da je Jezus v Svetem Rešnjem Telesu postal njihov zvesti prijatelj.
Ti mladi zdaj odraščajo, stojijo na razpotju, pripravljeni, da poletijo, vaša naročja so premajhna za vso
njihovo domišljijo, misli, ideje, drznosti in moč, vaše roke pa prešibke, da bi jih ujele nad prepadi
življenja.
Starši, botri in naše celotno občestvo jih izročamo Božjemu varstvu in v zakramentu birme prosimo
zanje darove Svetega Duha: dar modrosti in umnosti, dar sveta in moči, dar vednosti in pobožnosti,
dar strahu Božjega in še mnoge druge. Prejeti darovi, dragi birmanci, naj vam pomagajo ohranjati in
poglabljati prijateljske vezi z Jezusom, da boste dozoreli v zrele, zdrave in samostojne osebnosti.
Naj bo danes nov, odgovoren korak vaše življenjske poti z Bogom. Dopustite, da vas Božji Duh
navdihuje, razsvetljuje in pravilno usmerja. Kot odrasli ljudje in kristjani boste jutri vi oblikovali našo
družbo in tudi Cerkev. Naj sv. krizma, s katero boste maziljeni pri birmi, globoko pronikne v vašo
notranjost, da se bo v vašem življenju poznalo, da ste bili birmani. Bodite spoštljivi drug do drugega,
učljivi, dobrosrčni in miroljubni!
Cerkev, katere člani smo od krsta naprej, je Božja in človeška ustanova. Cerkev je najprej Kristusovo
skrivnostno telo, v njej živi in deluje Sv. Duh. Cerkev je torej najprej nekaj duhovnega. Je pa Cerkev
tudi vidna ustanova. Ima svojo strukturo delovanja: papeža, škofe, duhovnike, in hvala Bogu, največ
pa vernikov. Upoštevati je treba oba vidika, prednost pa je treba dajati duhovni podobi Cerkve. Če bi
bila Cerkev predvsem odvisna od ljudi, bi že kdaj propadla.
Vsi krščeni smo in gradimo Cerkev. Vsak od vas ima možnost, da se aktivno in dejavno vključi v delo
Cerkve. K temu ste prav posebej danes povabljeni birmanci. Vsak, ki se s kakšnim delom ali službo da
vgraditi v Cerkev, da Cerkvi, svoji župniji nov pečat, novo energijo, nov zagon in moč za nadaljnje
delo. Zato vas spodbujam, da bi bila vaša pripadnost Cerkvi trdna, živa, globoka, zanesljiva in zvesta.
Dragi mladi, vi ste v letih posebnega življenjskega zagona in sanj, polni energije in mladostnega žara.
In pred vas se postavlja odgovornost, ki je polna upanja in pričakovanja. Vi imate ustvarjalno
domišljijo, voljo in korajžo, da si upate odkrivati nove poti.
Škofje in duhovniki nimamo ne zlata ne srebra. Imamo pa zaklad, ki je vreden več kot karkoli drugega;
in ta zaklad je Jezus. O njem ste že veliko slišali, a ga še premalo poznate. Pustite Jezusu vedno bolj
vstopati v vaše življenje. On trka na vrata vaših src. Odprite mu in takoj se bo odzval s svojim

prijateljstvom in ljubeznijo. Skupaj z Njim boste našli svojo pot in odkrili resnico, kdo ste. Vi boste
postali nosilci luči in prinašalci sporočila upanja temu svetu.
Obogateni z darovi Sv. Duha pogumno nadaljujte hojo za Kristusom v različnih krščanskih poklicih,
tudi v duhovnih, če Gospod koga kliče v duhovniški ali redovniški poklic, vse to v prepričanju, da je
Jezus za vsakega od vas prava Pot, vsa Resnica in polnost Življenja.

