BIRMANSKA VSEBINA

I. MOLITVE
»Molitev je pogovor z Bogom.«
a) osnovne molitve (moliš doma, pri verouku ... v učbeniku zadaj)
Očenaš, Zdrava Marija, Slava Očetu, Sveti angel, Tebe ljubim O Gospa moja, O Jezus,
blagoslovi me, Kesanje
b) druge pomembne molitve (v učbeniku zadaj)
Angel Gospodov
Apostolska veroizpoved
Rožni venec: Veseli del ... Žalostni del ... Svetli del ... Častitljivi del ...
PRIDI, SVETI DUH, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. – Pošlji
svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje. – Molimo. Bog, naš Oče.
Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali kaj je
prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu.

II. VSEBINSKI OBRAZCI
a) osnovni obrazci (snov iz nižjih razredov verouka – ponoviš in utrdiš)
KRIŽ – osnovno krščansko znamenje ...
Deset božjih zapovedi (gora Sinaj, Mojzes): 1. Veruj v enega Boga. 2. Ne skruni božjega
imena. 3. Posvečuj Gospodov dan. 4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo
dobro na zemlji. 5. Ne ubijaj. 6. Ne nečistuj. 7. Ne kradi. 8. Ne pričaj po krivem. 9. Ne želi
svojega bližnjega žene. Ne želi svojega bližnjega blaga.
Sedem zakramentov: 1. Sveti krst. 2. Sveta birma. 3. Sveta evharistija (obhajilo). 4. Sveta
pokora (spoved). 5. Sveto bolniško maziljenje. 6. Sveto mašniško posvečenje. 7. Sveti
zakon.
Šest resnic: 1. da je Bog. 2. da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje. 3.
da so tri Božje osebe: Oče, Sin in Sveti Duh. 4. da se je Bog učlovečil, da bi nas s svojo
smrtjo na križu odrešil in večno zveličal. 5. da je človeška duša neumrljiva. 6. da je milost
božja za zveličanje potrebna.
Pet cerkvenih zapovedi: 1. Posvečuj zapovedane praznike. 2. Bodi ob nedeljah in
zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. 3. Posti se zapovedane postne dni. 4. Spovej
se svojih grehov vsaj enkrat v letu in vsaj v velikonočnem času prejmi sveto Rešnje Telo. 5.
Sklepaj zakon (poroko) po cerkvenih določbah.
Glavni grehi: napuh, lakomnost, nečistost, nevoščljivost, požrešnost, jeza, lenoba.
Dela usmiljenja:
TELESNA: lačne nasičevati, žejne napajati, popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolnike
obiskovati. Jetnike reševati. Mrtve pokopavati.
DUHOVNA: grešnike svariti, nevedne učiti. dvomljivcem prav svetovati, žalostne tolažiti,
krivico voljno trpeti, žaljivcem iz srca odpustiti, za žive in mrtve Boga prositi.
Blagri (Jezus):

- blagor ubogim v duhu, ker njihovo je nebeško kraljestvo
- blagor žalostnim, ker bodo potolaženi
- blagor krotkim, ker bodo deželo podedovali
- blagor lačnim in žejnim pravice, ker bodo nasičeni.
- blagor usmiljenim, ker bodo usmiljenje dosegli.
- blagor čistim v srcu, ker bodo Boga gledali
- blagor tisti, ki delajo za mir, ker bodo postali božji otroci
- blagor tistim ,ki so zaradi pravice preganjani, ker njihovo je nebeško kraljestvo
- blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse grdo o vas lažnivo
govorili. Veselite se in vriskajte, ker je vaše plačilo v nebesih veliko.
b) birmanska vsebina ! ! !
DAROVI SVETEGA DUHA:
1. Dar modrosti
2. Dar umnosti
3. Dar svéta (nasvet)
4. Dar moči (duhovna moč)
5. Dar vednosti

5. Dar pobožnosti
6. Dar strahu Božjega

III. SVETO PISMO (verouk, splošno znanje)
Sveto pismo je navdihnjena knjiga (Bog je navdihnil, razsvetljeval pisatelje, da so zapisali
...).
V svetem pismu nam govori Bog.
Zgradba SP: stara zaveza – 45 knjig, nova zaveza – 27 knjig
Pomembne osebnosti v stari zavezi: Abraham, Mojzes, preroki (Izaija, Jeremija, Ezekijel ...)
Nova zaveza: 4 evangeliji; evangelisti: Matej, Marko, Luka, Janez; pisma apostolov (Pavel,
Peter, Janez)

IV. SVETA TROJICA (splošno znanje, verouk, maša, obredi)
Sveta Trojica (v Bogu so tri osebe): Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti Duh.
BOG OČE – STVARNIK, 1. Božja oseba
Bog je stvarnik sveta in človeštva. Človeka je Bog ustvaril po svoji podobi. Človek je
podoben Bogu po svoji neumrljivi duši.
BOG SIN – ODREŠENIK JEZUS KRISTUS, 2. Božja oseba
Jezusovo otroštvo in mladost … (Jezusov oče je Bog; sv. Jožef je Jezusov krušni oče)
Jezusovo delovanje: oznanjevanje ... čudeži ... prilike – zgodbe
Jezusovo trpljenje, odrešilna smrt in vstajenje (postni čas ... veliki teden ... velikonočno
tridnevje ... velika noč ...)
O Jezus poročajo tudi nekrščanski pisatelji in zgodovinarji: Svetonij, Tacit, Plinij mlajši Jožef
Flavij.
BOG SVETI DUH – POSVEČEVALEC, 3. Božja oseba
Sveti Duh je bil navzoč pri Stvarjenju sveta (Sv. Trojica).
Jezus je bil spočet po Svetem Duhu.
Jezus je poslal Svetega Duha petdeseti dan po vstajenju – na binkošti.
Zakramente prejemamo po Svetem Duhu.

V. MARIJA –sv. Božja Mati (splošno znanje, verouk, maša, prazniki ...)
Marija je bila spočeta brez madeža izvirnega greha (praznik Brezmadežne, 8. december).
Je Jezusova mati (spočetje, rojstvo, družina); in naša mati (Jezus na križu: »Žena, glej tvoj
sin.«)
Z dušo in telesom je bila vzeta v nebesa (praznik 15. avgust).

VI. PRAZNIKI V ŽIVLJENJU CERKVE (tvoje praktično krščanstvo)
Največji krščanski praznik: velika noč – Jezusovo vstajenje
Zapovedani (4): božič – Jezusovo rojstvo (25. december), sveto Rešnje Telo in Kri (10 dni po
binkoštih), Marijino vnebovzetje (15. avgust), Vsi sveti (1.november)
Nezapovedani: Gospodovo razglašenje – Sveti trije ralji (6. januar), Gospodovo oznanjenje
(25. marec), Gospodov vnebohod (40 dni po veliki noči) ...
Marijini: Marija, sveta božja Mati (1. januar), Marijino rojstvo (8. september),
brezmadežno spočetje Device Marije (8. december),
Svetniki: sv. Jožef (19. marec), sv. Peter in Pavel (29. junij), sv. Frančišek Asiški (4. oktober)
…
Tvoj krstni zavetnik (.?.)

VII. SVETA MAŠA (udeležba in sodelovanje pri maši, verouk ...)
Sveta maša je ponavzočenje Jezusove daritve na križu ... »To delajte v moj spomin.«
Zgradba sv. maše (dva glavna dela)
a) besedno bogoslužje in začetni obred
b) evharistično bogoslužje in sklepni obred

VIII. CERKEV – SKUPNOST (splošno znanje)
Cerkev je občestvo božjega ljudstva nove zaveze. Ustanovil jo je Jezus Kristus. Cerkev smo
vsi, ki smo kršeni. Vodijo jo papež, škofje duhovniki in diakoni. Urejena je po škofijah.
Cerkev na Slovenskem: šest škofij (Ljubljana, Novo Mesto, Koper, Celje, Maribor, Murska
Sobota). Mariborski (nad)škof je Marjan Turnšek.
V župniji Sv. Trojice so redovniki: Frančiškovi manjši bratje minoriti ...

IX. SVETA BIRMA (birmanska vsebina!!!)
Sveta birma je zakrament, ki nas z milostjo Svetega Duha utrdi v veri. Pri birmi
postanemo Kristusovi sodelavci in pričevalci.
Obred poteka takole: Birmovalec položi roko na birmančevo glavo, nato ga na čelu pokriža
– mazili s sveto krizmo. Pri tem ga pokliče po imenu in nadaljuje: I., prejmi potrditev, dar
Svetega Duha. Birmanec odgovori: Amen. Na pozdrav: Mir s teboj, birmanec odgovori: In s
tvojim Duhom.

