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UVODNA MOLITEV  
NA POMLADANSKEM SREČANJU ANIMATORJEV ORATORIJA 2008  

V CELJU IN VERŽEJU 

 

Na A4 listih je napisana molitev, ki jo sestavljajo. Inicialka je močno poudarjena. Vsak del molitve 

ima svojo temo življenja, na katerega želimo pogledati drugače – z Božjimi očmi. 

Jaz (bereta dekle in fant) 

Občasno se pogledam v ogledalo in obide me misel:  

»O Bog, zakaj nisem takšna kot moja prijateljica. Lahko bi bila malo večja, malo bolj suha, malo 

lepša, malo bolj pametna.«  

»Lahko bi bil močnejši, hitrejši, bolj zgovoren, imel več denarja, lahko bi imel več prijateljev«. 
 

Gospod takšen kot sem, sem najboljši.  

Gospod, takšna kot sem, sem najbolj premišljeno ustvarjena. Hvala ti zame. 

 

Sošolci (bere fant) 

Danes sem razmišljal o svojih sošolcih. Spet on, zakaj sem moral prav njega dobiti v svoj razred. 

Najhuje je to, da sploh ni osamljen primerek. Kakšnih 5 sošolcev in sošolk bi brez težav pogrešal …  
 

Gospod, ti mi praviš, naj sprejmem vsakega kot brata. Praviš mi, da ni nič vredno, če sem prijazen 

samo s tistimi, ki so prijazni z menoj. Pomagaj mi, da bom dober tudi do tistih, ki do mene niso 

dobri. 

 

Prijatelji (bere fant) 

Prijatelji – moja radost in veselje. Kako dobro je, da ima človek prijatelje. Ko sem vesel, se 

smejemo. Ko sem utrujen, me poživijo. Ko sem žalosten, me razvedrijo.  
 

Gospod, ti praviš: »Kdor je našel prijatelja, je našel zaklad«. Naj ti bom vedno hvaležen za 

prijatelje in prijateljice, ki jih imam. Naj tudi v prijateljih vidim delo tvoje neskončne ljubezni. 

 

Soanimatorji (bere dekle) 

Rada bi bila dobra animatorka, ne ravno najboljša, ampak dobra, res dobra. Rada bi razvila vse 

spodobnosti, ki jih imam, da bi otroke v vsaki situaciji lahko navdušila za delo. Rada bi znala 

pomagati vsakemu, ki me bo prosil za pomoč. 
 

Gospod pomagaj mi spoznati, da ni najboljšega animatorja, da smo samo vsi skupaj kot skupina 

najboljši in da samo skupaj zmoremo narediti dober oratorij. 

 

Otroci (bere dekle) 

In že so tu  – otroci. Prišel bo prvi dan oratorija in v mislih gledam otroke, ki bodo prihajali. Eni so 

živahni, drugi zadržani, tretji nasmejani, četrti kar naprej nekaj hočejo; nekateri vsakega zafrkavajo. 

Ko bi bili vsi otroci ravno prav pridni, ravno prav zabavni, ravno prav zanimivi in ravno prav 

ubogljivi, bi se tudi meni vsak dan smejalo do ušes. 
 

Gospod, ti praviš, da kdor sprejme katerega od otrok v tvojem imenu, tebe sprejme. Praviš tudi, da 

kar storimo kateremu teh malih, tebi storimo. Pomagaj mi, da bom v vsakem otroku videla tvoj 

obraz, in bom tako dvakrat vesela: prvič, ker sem pomagala otroku; in drugič, ker sem pomagala 

tebi. 

 

Duhovnik (bere fant) 

Od kje sta se vzela naš župnik in kaplan … No, saj vem od kje sta, tako – eden iz enega in drugi iz 

drugega konca Slovenije. Ampak ne vem, od kje sta drugače. Včasih sta oba res super, a kaj, ko 

vsakega toliko časa kdo od njiju »zateži«: »To daj tako in ne drugače.« »To ni pametno.« 

»Svetujem vam, da to naredite čim prej.« »Kako pa da te to nedeljo ni bilo pri maši.«  
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Gospod, daj mi razumeti, da si ti želel, da imamo duhovnike. Pomagaj mi, da bom tudi jaz videl v 

duhovnikih tvoje pomočnike, kot to vidiš ti. Opri mi oči za tisto, kar mi pametnega povedo in 

dobrega storijo. 

 

Starši (bere fant) 

Če so starši vzgojeni, so vzgojeni tudi njihovi otroci. To nam je zadnjič rekla »prfoksa« za 

psihologijo. Moram reči, da ima prav. Samo malo na trdo sem prijel otroka, ki jo to res potreboval, 

saj se ga drugače ni dalo umiriti in prepričati za kaj dobrega. Kakšen je bil rezultat? Danes so mi 

prišli »pametovat« njegovi starši: »da ne vem, kako se vzgaja; da naj skušam njihovega sinčka bolj 

motivirati; da se zlepa več doseže kot zgrda.«  
 

Gospod, naj sprejmem, da so starši odgovorni za otroka. Naj razumem, da sem jaz kot animator 

pravzaprav pomočnik staršev. Moje delo podpira delo staršev, zato so mi starši zaupali otroka. 

Pomagaj mi verjeti, da lepa beseda lepo mesto najde in da lepa misel lepe sadove obrodi. 

 

Delo (bere dekle) 

Isto, vsak dan isto in vsak dan bolj dolgočasno delo. Animatorka sem postala, da bi bilo vedno 

nekaj novega. Saj ne rečem, da ni vsak dan nekaj zanimivega. A vsak dan je tudi nekaj 

dolgočasnega in zoprnega: Pripravi delavnico. Nauči se igrico. Otroke prepričaj, da pospravijo ali 

pa sama pospravljaj za njimi. Pomagaj pripraviti malico. Najdi pripomočke za igre… 

 

Gospod, tudi ti delaš, nenehno delaš. Če bi ne delal, bi se vesolje že zdavnaj sesulo, tako pa skrbiš, 

da vse teče, kot ura in vsi lahko živimo. Naj razumem, da je potrebno tudi manj zanimivo delo. Naj 

razumem, da je potreben tudi napor. Naj me delo približuje Tebi, ki si vse ustvaril in ki vse 

blagoslavljaš. Blagoslovi tudi vse trenutke dela na oratoriju in za oratorij. 

 

Oče naš; O gospa moja … 

Pesem:  Odpri mi oči srca moj Bog | Hej, brat, odpri oči 
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O 
Občasno se pogledam v ogledalo in obide me misel:  

»O Bog, zakaj nisem takšna kot moja prijateljica. Lahko bi bila malo večja, malo bolj suha, malo 

lepša, malo bolj pametna.«  

»Lahko bi bil močnejši, hitrejši, bolj zgovoren, imel več denarja, lahko bi imel več prijateljev«. 
 

Gospod takšen kot sem, sem najboljši.  

Gospod, takšna kot sem, sem najbolj premišljeno ustvarjena. Hvala ti zame. 
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D 
Danes sem razmišljal o svojih sošolcih. Spet on, zakaj sem moral prav njega dobiti v svoj razred. 

Najhuje je to, da sploh ni osamljen primerek. Kakšnih 5 sošolcev in sošolk bi brez težav pogrešal …  
 

Gospod, ti mi praviš, naj sprejmem vsakega kot brata. Praviš mi, da ni nič vredno, če sem prijazen 

samo s tistimi, ki so prijazni z menoj. Pomagaj mi, da bom dober tudi do tistih, ki do mene niso 

dobri.
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P 

Prijatelji – moja radost in veselje. Kako dobro je, da ima človek prijatelje. Ko sem vesel, se 

smejemo. Ko sem utrujen, me poživijo. Ko sem žalosten, me razvedrijo.  
 

Gospod, ti praviš: »Kdor je našel prijatelja, je našel zaklad«. Naj ti bom vedno hvaležen za 

prijatelje in prijateljice, ki jih imam. Naj tudi v prijateljih vidim delo tvoje neskončne ljubezni.
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R 

Rada bi bila dobra animatorka, ne ravno najboljša, ampak dobra, res dobra. Rada bi razvila vse 

spodobnosti, ki jih imam, da bi otroke v vsaki situaciji lahko navdušila za delo. Rada bi znala 

pomagati vsakemu, ki me bo prosil za pomoč. 
 

Gospod pomagaj mi spoznati, da ni najboljšega animatorja, da smo samo vsi skupaj kot skupina 

najboljši in da samo skupaj zmoremo narediti dober oratorij.
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I 

In že so tu  – otroci. Prišel bo prvi dan oratorija in v mislih gledam otroke, ki bodo prihajali. Eni so 

živahni, drugi zadržani, tretji nasmejani, četrti kar naprej nekaj hočejo; nekateri vsakega zafrkavajo. 

Ko bi bili vsi otroci ravno prav pridni, ravno prav zabavni, ravno prav zanimivi in ravno prav 

ubogljivi, bi se tudi meni vsak dan smejalo do ušes. 
 

Gospod, ti praviš, da kdor sprejme katerega od otrok v tvojem imenu, tebe sprejme. Praviš tudi, da 

kar storimo kateremu teh malih, tebi storimo. Pomagaj mi, da bom v vsakem otroku videla tvoj 

obraz, in bom tako dvakrat vesela: prvič, ker sem pomagala otroku; in drugič, ker sem pomagala 

tebi.
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O 

Od kje sta se vzela naš župnik in kaplan … No, saj vem od kje sta, tako – eden iz enega in drugi iz 

drugega konca Slovenije. Ampak ne vem, od kje sta drugače. Včasih sta oba res super, a kaj, ko 

vsakega toliko časa kdo od njiju »zateži«: »To daj tako in ne drugače.« »To ni pametno.« 

»Svetujem vam, da to naredite čim prej.« »Kako pa da te to nedeljo ni bilo pri maši.«  
 

Gospod, daj mi razumeti, da si ti želel, da imamo duhovnike. Pomagaj mi, da bom tudi jaz videl v 

duhovnikih tvoje pomočnike, kot to vidiš ti. Opri mi oči za tisto, kar mi pametnega povedo in 

dobrega storijo.
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Č 

Če so starši vzgojeni, so vzgojeni tudi njihovi otroci. To nam je zadnjič rekla »prfoksa« za 

psihologijo. Moram reči, da ima prav. Samo malo na trdo sem prijel otroka, ki jo to res potreboval, 

saj se ga drugače ni dalo umiriti in prepričati za kaj dobrega. Kakšen je bil rezultat? Danes so mi 

prišli »pametovat« njegovi starši: »da ne vem, kako se vzgaja; da naj skušam njihovega sinčka bolj 

motivirati; da se zlepa več doseže kot zgrda.«  
 

Gospod, naj sprejmem, da so starši odgovorni za otroka. Naj razumem, da sem jaz kot animator 

pravzaprav pomočnik staršev. Moje delo podpira delo staršev, zato so mi starši zaupali otroka. 

Pomagaj mi verjeti, da lepa beseda lepo mesto najde in da lepa misel lepe sadove obrodi. 
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I 
Isto, vsak dan isto in vsak dan bolj dolgočasno delo. Animatorka sem postala, da bi bilo vedno 

nekaj novega. Saj ne rečem, da ni vsak dan nekaj zanimivega. A vsak dan je tudi nekaj 

dolgočasnega in zoprnega: Pripravi delavnico. Nauči se igrico. Otroke prepričaj, da pospravijo ali 

pa sama pospravljaj za njimi. Pomagaj pripraviti malico. Najdi pripomočke za igre… 

 

Gospod, tudi ti delaš, nenehno delaš. Če bi ne delal, bi se vesolje že zdavnaj sesulo, tako pa skrbiš, 

da vse teče, kot ura in vsi lahko živimo. Naj razumem, da je potrebno tudi manj zanimivo delo. Naj 



stran 11 

objavljeno na Oratorij.net 

razumem, da je potreben tudi napor. Naj me delo približuje Tebi, ki si vse ustvaril in ki vse 

blagoslavljaš. Blagoslovi tudi vse trenutke dela na oratoriju in za oratorij. 


