
Veselje vas je videti, dragi birmanci, ko ste, polni mladosti v razcvetu, zbrani tu pri naši ljubi 

Mariji Tolažnici žalostnih v Logu. Prisrčen pozdrav tudi vam, gospod škof Jurij v naši sredi. 

Posebnemu obdobju navkljub je napočil dan, da našim otrokom podelite najboljšo popotnico 

za življenje. 

Zakrament svete birme, dragi birmanci, prejemate v času, ko Bog postaja malodane tabu 

tema. Ja kdo pa danes sploh še zares potrebuje Boga? Če si zadosti samozavesten, imaš 

dovolj denarja, poklic, položaj, če si zdrav in v dobri formi, kaj ti bo Bog?  

Na drugi strani opažamo, kako je svet sebičen, kako sla po dobičku lahko povozi vse 

vrednote, kako je naše okolje žrtev brezobzirnih odločitev človeka. Koliko je osamljenosti. 

Vi, dragi birmanci, boste v to dvojnost sveta odšli okrepljeni s kar sedmimi darovi Svetega 

Duha. 

Vsak od vas bo v svojem okolju nenadomestljiv. Lahko bo premagal sebičnost in pokazal 

novo pot sodelovanja. Lahko bo po navdihu Svetega Duha ravnal odločno, a pravično, ali s 

strpnostjo, ki je drugi ne bodo premogli. In to so velike stvari. Bog ceni naše človeške 

sposobnosti, a hkrati nam daje možnosti, da pogledamo še dlje od tega sveta. Ali ni to 

čudovito? 

Čez par let se boste že pripravljali na vozniški izpit, da boste lahko samostojno pripeljali 

srečno do cilja. Koliko pravil se bo treba naučiti! Pa si poskušajmo predstavljati, da bi na cesti 

odstranili vse prometne znake in oznake. Kaos. Nesreče. Takoj. V življenju pa bi, saj smo 

svobodni, včasih radi vozili brez upoštevanja vsakega pravila za varno vožnjo. A kot so nam 

na cesti v pomoč prometni znaki, tako je postavil Bog določena pravila samo zato, da našo 

pot življenja pripeljemo na cilj, cilj srečne večnosti. O srečanjih po smrti tam nekje daleč pa 

pogosto slišimo govoriti še celo neverujoče. 

Naj, dragi birmanci, ogenj vere, ki bo danes prižgan v vas, gori s polnim plamenom. Ali, kot 

ste dejali pred leti pri naravoslovju, naj bo to popolno gorenje, tako z zadosti kisika. Kisik za 

vaš ogenj si boste morali zagotavljati v največji meri sami – s svojo povezanostjo z Bogom. 

Svoj delež za lep ogenj vaše vere pa bomo morali prispevati tudi drugi:  starši, družine kot 

tudi botri, župnija in Cerkev nasploh. 

Zadosti razlogov torej, da danes z vso vero, ki jo vsak od nas premore, zbrano molimo za 

birmance in za milosti Svetega Duha. Pa da hkrati molimo tudi za nas vse, da bomo današnje 

slavljence na poti njihove vere ustrezno podpirali. 
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