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UVODNA MOLITEV  

Znamenje križa 

Papež Frančišek nas mlade v Posinodalni apostolski spodbudi Kristus živi takole nagovarja:  

Kristus, naše upanje, živi in On je najčudovitejša mladost tega sveta. Vse, česar se dotakne, 

postane mlado, se prenovi, se napolni z življenjem. Prve besede torej, ki jih želim nameniti 

vsakemu mlademu kristjanu, so: On živi in te želi živega! 

 

Maj je pomladni mesec, mesec ljubezni in Marijin mesec. Vse cveti in zeleni, vse se prebuja, 

prenavlja in je polno novega življenja. Tako kot narava vsako pomlad povzroči ta razcvet pri 

rastlinju, tako Jezus nas vedno znova prenavlja in napolnjuje z življenjem. Le da On ni vezan na 

letni čas.  

Zmolimo k Nebeškemu Očetu s prošnjo, da bomo vedno odprti za njegovo delovanje. V tem 

mesecu pa naj se še prav posebej obračamo k njegovi materi Mariji, naši priprošnjici.  

 

Oče naš … 

Zdrava Marija … 

Slava Očetu … 

Znamenje križa 

 

Pesem: Naj te pozdravim  

VSTOPNO MESTO 

− Podelimo si naše asociacije na Marijo, spomine na šmarnice iz otroštva, morda na 

romanje h kakšnemu Marijinemu svetišču.  

− Kakšno vlogo ima Marija v mojem življenju?  

− Kakšno vlogo ima Marija v Cerkvi? 

DELO PO SKUPINAH 

Animatorji se razdelijo v tri skupine. Vsaka skupina dobi en delček besedila iz papeževe 

Posinodalne apostolske spodbude Kristus živi, iz dela, ki govori o Mariji, dekletu iz Nazareta.  

Vsaka skupina sama prebere svoj odlomek, se o njem pogovori in poskuša odgovoriti na 

spodnja vprašanja. Na koncu se animatorji ponovno zberejo skupaj in si na kratko podelijo, kaj 

so prebrali, na primer kot odgovore na vprašanja.  
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/Najbolje je, da vsaka skupina dobi natisnjen svoj odlomek in vprašanja, na katera morajo 

odgovoriti. Če je animatorjev preveč, da bi lahko učinkovito delali v treh skupinah, je lahko 

skupin več in jih več razmišlja o istem odlomku./  

 

Ko so animatorji že razdeljeni po skupinah, pred začetkom dela skupaj preberemo uvodni 

odstavek: 

 

Papež FRANČIŠEK: Posinodalna apostolska spodbuda KRISTUS ŽIVI - CHRISTUS VIVIT 

Marija, dekle iz Nazareta  

V srcu Cerkve žari Marija. Ona je velik zgled in vzornica za mlado Cerkev, ki želi slediti Kristusu 

s svežino in učljivostjo. Ko je bila zelo mlada, je prejela angelovo oznanilo in se ni odrekla 

postavljanju vprašanj (prim. Lk 1,34). Pa vendar je z odprtim srcem odgovorila: »Glej, 

Gospodova služabnica sem« (Lk 1,38). 

 

Odlomki za delo po skupinah 

1.  

»Vedno znova nam priteguje pozornost moč pritrditve mlade Marije, njenega »da«. Moč 

tistega »zgodi se«, ki ga je izrekla angelu. To ni bilo pasivno ali v usodo vdano sprejemanje. 

Bilo je tudi malo drugače kakor »da«, ki sporoča: prav, bomo poskusili, da vidimo, kaj bo iz 

tega. Marija ni poznala tega izraza: bomo videli, kaj bo iz tega. Bila je odločena, vedela je, za 

kaj gre, in rekla je »da« brez omahovanja. Bilo je nekaj več, bilo je drugače. Bil je »da« 

nekoga, ki se želi zavezati in ki želi tvegati, osebe, ki želi zastaviti vse in ki nima nobene 

gotovosti razen prepričanja, da ve, da je nosilka obljube. In jaz sprašujem vsakogar izmed 

vas: se čutite kot nosilci obljube? Katero obljubo imam v srcu, da jo nosim naprej? 

 

2. 

Brez dvoma bo imela Marija težko poslanstvo, a težave niso razlog, da bi rekla »ne«. Gotovo  

bo doživljala ovire, a te ovire ne bodo enake kakor ovire, ki nastanejo tedaj, ko nas 

strahopetnost zaustavi, ker nam ni vse jasno ali vnaprej zagotovljeno. Marija ni vplačala 

življenjskega zavarovanja! Marija je tvegala vse in zato je močna, zato je tista, ki vpliva, je 

Božja vplivnica (influencerka)! Njen »da« in volja za služenje sta bila močnejša kot vsi dvomi 

in težave.«  

Marija ni bežala in se ni slepila, temveč je »znala spremljati bolečino svojega Sina ..., ga 

podpreti s pogledom, mu dati zavetje v svojem srcu. Bolečina, ki jo je trpela, je ni pahnila v 

obup. Bila je močna žena tistega »da«, ki podpira in spremlja, daje zavetje in objema. Marija 

je velika varuhinja upanja … Od nje se učimo izrekati »da« v trmoglavi potrpežljivosti in 

ustvarjalnosti tistih, ki se ne prestrašijo in ki začenjajo vedno znova.«  
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3. 

Marija je bila dekle z veliko dušo, ki jo je vznemirilo veselje (prim. Lk 1,47); bila je mladenka, 

ki je imela oči razsvetljene od Svetega Duha in je zrla življenje z vero ter vse ohranjala v 

svojem dekliškem srcu (prim. Lk 2,19.51). Bila je nemirna, nenehno na poti, ni mislila na 

svoje načrte, ko je izvedela, da jo sorodnica potrebuje, ampak je šla brez odlašanja, »v 

naglici« (Lk 1,39) v gorato pokrajino.  

In ko je bilo treba zaščititi otroka, je šla z Jožefom v daljno deželo (prim. Mt 2,13-14). In 

ostala je skupaj z učenci, zbranimi v molitvi in pričakovanju Svetega Duha (prim. Apd 1,14). 

Tako se je v njeni navzočnosti rodila mlada Cerkev, njeni apostoli pa so bili pripravljeni na 

odhod, da bi se rodil nov svet (prim. Apd 2,4-11). 

  

Vprašanja: 

− Kaj iz tega besedila se me je najbolj dotaknilo? 

− Katere Marijine lastnosti ali njena dejanja so izpostavljena? 

− Ali poznam svetopisemske odlomke, ki govorijo o tem? (Lahko si jih tudi poiščete in 

preberete) 

− Kako me to besedilo konkretno nagovarja v mojem življenju, v mojih dejanjih in 

predvsem v mojem animatorskem poslanstvu? 

DEJAVNOST PRED MOLITVIJO 

Pred molitvijo pripravimo oziroma okrasimo oltarček za Marijo. Lahko gremo ven in naberemo 

šopek rož, če to ni mogoče, je zaželeno, da cvetje že prej priskrbi voditelj ali kateri drug 

animator. Ne zadovoljimo se prehitro, naj bo to naš, osebni, animatorski oltar, pri katerem 

sodelujemo vsi. Vsak naj nanj položi še nekaj svojega, kar je danes prinesel s seboj. (Lahko je 

to telefon, denarnica, kos nakita, …) 

MOLITEV  

Znamenje križa 

Voditelj:  

Danes smo ob papeževi apostolski spodbudi, ki jo je namenil predvsem mladim, razmišljali o 

Mariji kot o dekletu iz Nazareta. O mladem dekletu, ki se je spopadala s težavami, se odločala, 

vztrajala, trpela, se veselila, … skratka bila človek. Preberimo skupaj še zadnji del. 

 

Animator: 

Tisto dekle je danes Mati, ki bdi nad svojimi otroki, nad otroki, ki pogosto hodimo skozi življenje 

utrujeni, v potrebah, pa vendar v želji, da nikoli ne ugasne luč upanja. To si želimo: da luč 

upanja ne ugasne. Naša Mati gleda to ljudstvo, ki roma, ljudstvo mladih, ki jih ona ljubi in ki jo 

oni iščejo tako, da ustvarjajo tišino v svojem srcu, čeprav je na poti veliko hrupa, pogovorov in 

raztresenosti. Pred očmi Matere je namreč na mestu samo upajoča tišina. In tako Marija zopet 

razsvetljuje našo mladost. 
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Pesem: Marija, ti mati (oratorijska himna 2017) 

 

Voditelj:  

Na oltar smo položili svoje stvari. Vsaka predstavlja enega izmed nas, vse skupaj pa našo 

animatorsko skupino. Zdaj bomo skupaj zmolili veseli del rožnega venca drug za drugega, da 

bi znali biti vse bolj podobni Mariji v njeni veri in pogumu, ter tudi za našo animatorsko skupino 

in letošnji oratorij.  

 

Oče naš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi: 

1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela; 

2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila; 

3. ki si ga Devica rodila; 

4. ki si ga Devica v templju darovala; 

5. ki si ga Devica v templju našla. 

Znamenje križa 

 

Pesem: Tebi, Brezmadežna 

 

 


