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UVODNA MOLITEV 

Znamenje križa 

VODITELJ: Gospod, hvala ti, da si nas danes ponovno zbral skupaj- cenimo, da se lahko zopet 

družimo v živo in ne le preko ekranov. Hvala Ti, da se epidemija počasi umirja, Te pa tudi 

prosimo za blagoslov, da bomo lahko izpeljali letošnje oratorije.  

 

Oče naš … 

Zdrava Marija … 

Slava Očetu … 

Znamenje križa 

 

Pesem: Nebeški Jeruzalem 

 

VSTOPNO MESTO 

Današnja tema je VEČNOST. Predstavlja tudi zadnjo vrednoto na oratoriju, ki jo boste morali 

otrokom razložiti, zato je dobro, da o njej že prej debatirate sami. Ogledali si boste 

videoposnetek, če imate prenosnik ali morda telefon, lahko pa si preberete pričevanje vidkinje 

o nebesih, vicah in peklu ter nato podate refleksijo in debatirate po podanih vprašanjih. 

− Ogled videoposnetka: https://www.youtube.com/watch?v=90mqJuFQ3WM  

ALI 

− Branje pričevanja (če nimate projektorja/ telefona za ogled videoposnetka): 

 

Pričevanje međugorske vidkinje Vicke Ivanković o nebesih, vicah in peklu: 

Z Jakovom sva bila pri njem doma. Prišla je Marija in rekla: "Zdaj bosta šla z mano, da vidita 

nebesa, pekel in vice." Tedaj je Jakov rekel: "Draga Gospa, ti kljub vsemu popelji Vicko; ona 

ima več bratov in sester, jaz sem sam", ker je mislil, da bomo odšli in se ne bomo več vrnili. 

Tudi jaz sem v tistem trenutku mislila :"O Bog, koliko dni bomo potrebovali, koliko ur, ali 

bomo šli proti nebu ali proti zemlji." In v nekem trenutku je Marija mene prijela za desno roko 

in Jakova za levo in naju odvedla. Strop se je odprl samo tako na široko, da smo se lahko 

vzdignili skozi. Nismo uspeli niti treniti z očesom, že smo bili v nebesih; en veliki brezkončni 

prostor - svetloba, ki tu na zemlji sploh ne obstaja in videla sva ljudi oblečene v sive, roza in 

rumene obleke. Hodijo, molijo, pojejo, nad njimi krožijo mali angeli. In Marija je rekla: "Vidita, 
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kako presrečne so osebe, ki se nahajajo tu v nebesih. Tu je radost, ki se z besedami ne da opisati 

in tu na zemlji ne obstaja. 

Vice so ravno tako en velik prostor. Samo tam se ljudje ne vidijo. Vidi se edino tema, siva kot 

pepel. Osebe se stresajo, udarjajo, razbijajo. Za njih je potrebno čim več moliti. Potrebni so 

naših molitev, da se rešijo iz vic. 

A pekel. V peklu je na sredini veliki ogenj. Najprej so nama bili pokazani ljudje v normalnem 

stanju in kakšni so potem. Potem, ko izidejo iz ognja, so kot razne živali, kot da nikoli niso bili 

ljudje. In čim globlje se pogrezajo v ogenj, vse bolj so proti Bogu. Tako, da je Marija rekla, da 

so osebe, ki se nahajajo v peklu, odšle same s svojo voljo, ker so to same želele. A osebe, ki 

žive tu na zemlji pa delajo vse proti Božji volji, že tu na zemlji živijo pekel, potem to samo še 

nadaljujejo. 

Marija pravi, da obstaja veliko ljudi, ki živijo na zemlji in mislijo, ko se na zemlji umre, se vse 

konča. Nasprotno, varamo se. Tu na zemlji smo samo prehodno. 

 

DELO PO SKUPINAH 

Vsi skupaj diskutirate o ogledanem filmu/ prebranem pričevanju:  

Večnost- verjetno se vam vseeno zdi to tako oddaljen pojem, o katerem nam mladi še ni treba 

razmišljati… A vendar, spomnite se Carla, ki je bil pripravljen na smrt in večno življenje. Mladi 

mislimo, da smrt čaka samo stare ljudi, da ni potrebe, da bi  o tem razmišljali … Vendar, ali ni 

smisel našega življenja tu, da pridemo v večnost?  

- Kaj je tvoj smisel življenja? 

- Kako se vam je zdel film/ pričevanje? 

- Ali dvomiš v resničnost teh pričevanj o nebesih/ vicah/ peklu? 

Sedaj se lahko razdelite v manjše skupine in odgovarjate na vprašanja/ izpeljete pogovor na 

osnovi vprašanj:  

- Ali si pred današnjo temo že slišal za kakšno pričevanje osebe, ki »se je vrnila od 

mrtvih«? Primer: Gloria Polo (Zadela me je strela), Colton Burpo (Nebesa so resnična) 

… poskusite najti vsaj eno osebo in raziskati njeno izkušnjo. 

− Si kdaj razmišljal o smrti?  

− Poznaš koga, ki je umrl mlad? 

− Si ti pripravljen jutri umreti? Te je kaj strah? Imaš kakšne nedokončane stvari, odnose? 

− Ali misliš, da če bi umrl danes, da bi prišel v nebesa/vica/pekel? Zakaj? 

− Kdaj si bil nazadnje pri sveti spovedi? Pri obhajilu? 

− Kaj veš o srečni zadnji uri? 

− Zakaj imamo zakrament bolniškega maziljenja, kakšen pomeni ima  ta zakrament? 

 



 

3 

MOLITEV  

Že pred začetkom molitve voditelj vzame Sveto pismo in  določi nekoga, ki bo prebral 

svetopisemski odlomek: Raz 21,1-8. 

Znamenje križa 

 

- ODLOMEK IZ SVETEGA PISMA 

Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja 

ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, 

pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal sem močen glas, ki je 

prišel od prestola in rekel: »Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni 

bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. In obrisal bo vse solze 

z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje 

je minilo.« 

Tisti, ki je sedèl na prestolu, pa je rekel: »Glej, vse delam novo!« Rekel je tudi: »Zapiši, kajti 

te besede so zanesljive in resnične!«  Nato mi je rekel: »Zgodile so se! Jaz sem Alfa in Omega, 

začetek in konec. Žejnemu bom dal zastonj od izvirka žive vode.  Kdor bo zmagal, bo to 

podedoval in jaz bom njemu Bog, on pa meni sin. Toda strahopetci in neverniki, pokvarjenci in 

ubijalci, nečistniki in čarovniki, malikovalci in vsi lažnivci bodo dobili svoj delež v jezeru 

gorečega žvepla. To je druga smrt.« 

(Raz 21,1-8) 

 

- MOLITEV ZA SREČNO SMRT  

(Voditelj bere, ostali odgovarjajo, kar je odebeljeno) 

Nebeški Oče, sprejel si daritev svojega sina na križu. Sprejmi tudi moje življenje, da ti bom ob 

smrti klical po zgledu tvojega Sina: 

Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. 

  

–    Dobri Oče, ko ne bom mogel več hoditi po poti zemeljskega romanja in opravljati dela 

ljubezni, takrat sprejmi mojo molitev: – Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.  

–    Dobri Oče, ko bodo vsa moja čutila odmrla zemeljskemu življenju in bo nastopil čas 

večnosti, takrat sprejmi mojo molitev: – Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. 

–    Dobri Oče, ko bo moj spomin in razum usahnil, da bi vstopil v polnost tvoje modrosti in 

vsevednosti, takrat sprejmi mojo molitev:  – Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. 

–    Dobri Oče, ko bo célo moje telo postalo negibno in se bo začelo čakanje dokončnega 

vstajenja in poveličanja, takrat sprejmi mojo molitev: – Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. 

–    Dobri Oče, ko bom že stal na pragu večnosti in zrl v tvoje obličje, daj, da bom takrat vreden 

izgovarjati Jezusovo molitev: – Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. 
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Nebeški Oče, prikril si nam čas in kraj smrti. Pomagaj nam, da bodo naše svetilke vedno 

prižgane in naša ledja nenehno opasana v pričakovanju tvojega obiskanja. Po Kristusu, našem 

Gospodu. – Amen. 

  

Za tistega med nami, ki bo prvi umrl: 

Oče naš … 

Zdrava Marija  … 

Slava Očetu. 

  

Za duše v vicah: 

Gospod, daj jim večni pokoj. 

– In večna luč naj jim sveti. 

Naj počivajo v miru. 

– Amen. 

 

Voditelj:  

Zmolili bomo eno desetko za duše v vicah, za vse naše  sorodnike, prednike, morda naše 

prijatelje, sosede … ki so umrli, naj se jih Bog usmili, reši iz vic in privede v Nebesa.  

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

1. ki se usmili vernih duš v vicah 

Znamenje križa 

Pesem: Nebeški Jeruzalem 


