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Zadeva: PRIPOROČILO ZA IZVAJANJE SREČANJ V OKVIRU BIRMANSKE PASTORALE
Slovenski katehetski urad potrjuje, da je seznanjen s programom srečanj za starše in botre v pripravi na prejem
zakramenta svete birme, ki ga je osnovala dr. Polona Vesel Mušič. Program temelji na obširni raziskavi o
vzgojno-pastoralnem modelu sodobne birmanske pastorale. Predlagana srečanja so župnijam lahko v pomoč
in spodbudo, da v pripravo na prejem zakramenta Svetega Duha dejavno vključijo tudi starše in botre.
Potrjujemo, da je dr. Mušičeva kompetentna predavateljica znotraj trenutnih prizadevanj za prenovo kateheze
v Cerkvi na Slovenskem. Duhovnikom priporočamo njene programe, hkrati pa jih spodbujamo, da se
dogovorijo za ustrezno izplačilo honorarja (upoštevanje določil iz Sporočil slovenskih škofij 1/2007) in
povrnitev potnih stroškov.

dr. Franc Zorec
voditelj tajništva SKU
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Zadeva: Birmanska pastorala v Cerkvi na Slovenskem
Spoštovani!
Zahvaljujemo se Vam za pobudo in podporo delu dr. Polone Vesel Mušič, ki svoje poslanstvo na področju
birmanske pastorale uresničuje s pisanjem knjig in srečanji za starše, botre in birmance.
Tudi znotraj Slovenskega katehetskega urada (SKU) spremljamo njeno zavzeto delo tako na znanstvenem kot
pričevanjskem področju in ga sprejemamo kot eno izmed možnosti priprave za starše in botre birmancev.
Tako smo ji 15. januarja 2013 (dopis št. 4/2013) izdali priporočilo za izvajanje srečanj v okviru birmanske
pastorale, s katerim potrjujemo, da »je dr. Mušičeva kompetentna predavateljica znotraj trenutnih prizadevanj
za prenovo kateheze v Cerkvi na Slovenskem. Duhovnikom priporočamo njene programe, hkrati pa jih
spodbujamo, da se dogovorijo za ustrezno izplačilo honorarja (upoštevanje določil iz Sporočil slovenskih
škofij 1/2007) in povrnitev potnih stroškov.« Prav tako že nekaj let na spletni strani SKU
(http://sku.rkc.si/birmanska-pastorala-dr-polona-vesel-music/) objavljamo programe, ki jih pripravlja, in ji
omogočimo objave v katehetski reviji Naša kateheza.
Z vsem naštetim bomo tudi vnaprej podpirali njeno delovanje in prizadevanje.
Vse dobro in obilo blagoslova pri Vašem poslanstvu!

+ Marjan Turnšek
predsednik SKU

Novembra 2018 so nekateri udeleženci programa Duhovno izpopolnjevanje na Slovensko škofovsko konferenco naslovili dopis
za večjo podporo pri delu oznanjevanja. Prilagam odgovor na to pobudo, kjer predsednik SKU, g. škof Marjan Turnšek ponovno
priporoča programe na področju birmanske pastorale.
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Polona Vesel Mušič – Engagement für das Thema Firmung
Polona Vesel Mušič befasst sich seit ihrer Dissertation sowohl wissenschaftlich als auch in der Praxis der
Firmvorbereitung in höchst engagierter Weise mit dem Thema „Firmung“. Dabei geht es ihr wesentlich um
die Frage, wie der Heilige Geist im persönlichen Leben und in verschiedenen Gemeinschaften wirksam
werden kann. Jedes Jahr hält die Autorin ca. 100 Vorträge in den Pfarren Sloweniens für Eltern, Paten und
Firmlinge – in sechs Jahren hat sie über 500 Vorträge gehalten.
Jüngst hat sie ihr sechstes Buch veröffentlicht mit dem Titel „Skoči ven“ – sie ermuntert junge Leute zum
Springen, zum Heraustreten aus Gewohntem und zum Gestalten des eigenen Lebens. Sie vertritt eine
unkonventionelle Sicht der Firmung; wichtig ist ihr zu betonen, dass es ihr nicht um „etwas“ geht, sondern
um „jemanden“, d.h. um eine Beziehung zu Gott, der verströmende Liebe ist. Daher kann die Autorin im
Untertitel gleich setzen: Firmung = Heiliger Geist = Liebe.
Es ist zu wünschen, dass die Autorin noch lange und immer wieder junge Menschen mit ihren Eltern und
Paten ermuntern kann, sich von der Liebe Gottes anrühren zu lassen und aus der göttlichen (Geist-)Kraft ihr
Leben im Glauben zu gestalten.
OStR Dr. Franz Feiner, KPH Graz2

Franz Feiner je upokojeni profesor KPH Graz, geštalt trener … Z njim sem sodelovala pri usposabljanju za geštalt pedagoginjo v
letih 2012 do 2014 in pozneje. Po mednarodnem simpoziju iz geštalt pedagogike, ki je potekal v začetku avgusta 2018 v Celju, mi
je poslal svoje priporočilo v elektronski obliki. Priporočilo je pridobljeno 9. 9. 2018.
2

