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Nedelja 
7.30 dobro jutro 
7.50 telovadba 
8.00 jutranja molitev 
8.30 zajtrk 
9.00 sestanek za animatorje 
9.30 skupni uvod v temo 
9.45 delo po skupinah 
11.15 sv. maša 
12.30 kosilo 
13.30 čiščenje in odhod domov 
 
 

TEMA PDV 2019 
 
Napuhu vstop prepovedan! 
 
Ponižnost je v Cerkvi in na splošno v današnji družbi večkrat narobe 
razumljena. Ponižnost ni to, da hodijo po tebi, da naokoli hodiš s sklonjeno 
glavo. Ne, pri tem gre za notranjo držo, gre za iskanje resnice, gre za 
sprejemanje lastnih šibkosti. Velikokrat je težko iti preko sebe in napuhu 
dopovedati, da tukaj nima kaj iskati. Da se zavedamo svojih šibkosti, da jih 
znamo priznati, se sprejeti, je pomembno ozavestiti, kakšen pogled imamo 
sami nase in kako na nas gleda Bog. Preko razmišljanja o napuhu in ponižnosti 
bomo odkrivali, kako rasti v zdravi samopodobi in okušati sadove ponižnosti.   
 
I. tema: NAPUH vs. PONIŽNOST 
II. tema: ZDRAVA SAMOPODOBA IN BOŽJI POGLED NAME 
III. tema: SADOVI PONIŽNOSTI 
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ANIMATORJI IN NALOGE 
 
Naloge animatorjev:  
● vpisovanje udeležencev + pobiranje prispevka 
● spoznavni večer 
● predstavitev teme 
● molitve, adoracija 
● spokorno bogoslužje 
● skrb za skupni prostor, pesmarice 
● križev pot 
● tehnična pomoč za tekočo spoved 
● vodenje petja in igranje kitare 
● veseli večer 
● fotografiranje 
● telovadba 
 
Skupne naloge animatorjev: skrb za večerno tišino, asistenca – biti 
med mladimi, skrb za urnik. 
Naloge skupin: skupne molitve, molitve pred obedi, pomivanje 
posode. 
 
  



6 
 

PETEK ZVEČER               predstavitev 
 
Spodbuda, da se zberete skupaj čimprej, ko pomijete posodo, saj bi ob 20.30 
začeli s petjem.   
 
SPOZNAVNI VEČER 
Skupinska spoznavna igra  
Udeležence razdelimo v skupine, tako da jih je v skupinah približno 10 (če je 
70 udeležencev, naj se jih da v 10 skupin).  Skupine se naredijo tako, da vsak 
izžreba en listek z glasbilom (triangel, harfa, pozavna, saksofon, tamburin, 
ksilofon, kontrabas, klavir, piščal, kitara). Najdejo se med seboj tako, da to 
glasbilo oponašajo (zvok) in kažejo (pantomima). Slike so v prilogi :) 
 
Spoznavanje znotraj skupin:  
- ime 
- iz kje si, kaj študiraš, kaj delaš 
- katera je tvoja najljubša narečna beseda 
 
Ugotovijo prevod 5 narečnih besed (učni list z besedami je že narejen): 
- turšca (koruza-Gorenjska) 
- kolbice (bedrca-Dolenjska) 
- rašuška (vilica-Prekmurje) 
- grsa (pridi gor-Koroška) 
- ričule (kodri-Primorska) 
 
Vsaka skupina se naj domisli svoje narečne besede, s katerimi bodo potem 
tekmovali.  
 
TEKMOVANJE: 
Vsaka skupina dobi liste in pisala. Začne ena skupina in pove eno od svojih 
narečnih besed. Ko se pove beseda, imajo ostale skupine približno 15 sekund 
časa, da na list napišejo “prevod” besede. Na 3-4-zdaj se listi obrnejo in 
pravilni “prevodi” dobijo točko. “Zmaga” skupina, ki več ve. :D 
Če se skupine ne spomnijo kakšne besede, lahko voditelj prebere besede s 
seznama. 
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REZERVNE BESEDE: 
- koca (deka, Štajerska) 
- pičiči (ena hrana, Dolenjska) 
- picek (piščanec-Dolenjska; eni tako rečejo tudi pujsu) 
- pacek (pujs-Dolenjska) 
- bandima (trgatev-primorska) 
- masa (kemik-Tržič) 
- labuška (posoda-Prekmurje) 
- posvejt (luč-Prekmurje) 
- sumič (komar-Prekmursko) 
- šrajanje (kričanje-Koroška) 
 
Spoznavanje po skupinah (45 min) 
Udeležence razdelimo v skupine, v katerih bodo skozi cel vikend. Najprej se 
predstavi vsak od udeležencev tako, da pove svoje ime, starost, šolo in iz kje 
je. 
 
Igra ploskanje 
Ploskanje in govorjenje imen (po mailu bo poslan video, da ne bo težav). 
Skupina se postavi v krog (se stoji). Nato ploskneš skupaj, nato ploskneš 
narazen (z levo roko levega soseda v njegovo desno roko in obratno za 
desnega soseda). To se dela nekaj časa, da se ustvari ritem. Plosk skupaj, 
plosk narazen. Plosk skupaj, plosk narazen ... Ko ploskneš skupaj, poveš svoje 
ime. Nato ploskneš narazen. Ko ploskne naslednjič skupaj pove svoje ime 
sosed. Tako gre cel krog. Ko je krog končan se doda en gib, ki se ponovi le 
enkrat (takrat se ne pove imen) in se spet gre en krog imen tako kot prej. 
Torej cel krog ploskanje + imena, gib, ploskanje + imena, dodaten gib … 
Dodajajo se gibi: plosk skupaj, plosk pod levo nogo, plosk pod desno nogo, 
plosk za hrbtom, plosk nad glavo, plosk po kolenih… 
Nato se lahko igra nadgradi tako, da govorijo imena desnega soseda ali pa 
drugega soseda po desni/levi … Zamenjava mest, da se premeša krog.  
Glej video. 
Za pomoč in razlago igre lahko pokličete 041 963 154 (Alenka) ali 040 452 414 
(Eva). 
 
Po igrici sledi zopet predstavljanje. Tokrat se predstavi malo bolj “zares”, 
torej, da povejo malo več o sebi. Kakšni so tvoji hobiji, kaj rad delaš v prostem 
času, kje si aktiven v župniji. 
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Zaključi se z vprašanji: zakaj si prišel na vikend, kdo te je povabil. Kaj 
pričakuješ od vikenda. 
 
Dodatna igrica, po želji: 

• zmenkarije – v vsaki skupini se razdelijo v pare, kjer si lahko zastavita 
kakšna zanimiva vprašanja – voditelj lahko doda kakšno po želji. 

• m&m bombončki (ali katerikoli pisani bombončki): Vsak izžreba 5 
bombončkov naključne barve. Glede na barvo mora povedati 5 stvari 
o sebi (področje=barva) npr. rdeč=šola, moder=družina, 
zelen=župnija/vera, rumen=hobiji, roza= fun fact … (Lahko so tudi 
listki namesto bombonov) 

  
 
21.30 UVOD V TEMO 
Uvod v temo pripravijo animatorji za vsak posamezni vikend. Kdo in kako se 
boste dogovorili na sestanku posameznega termina.  
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SOBOTA DOPOLDNE  
I. tema in začetek II. teme 
 
9.00 SKUPNI VSEBINSKI UVOD – na obe temi 
 

9.30 DELO PO SKUPINAH (prvi del) 
 
I. TEMA: NAPUH vs. PONIŽNOST 
 
Pripomočki: 9 listkov, dva balona, lepilni trak, bucike, 4 listi z napisi: 
napuh, ponižnost, pohlevnost in ponos, list z definicijami izrazov.  
 
Cilj: Udeleženci spoznajo resnični pomen ponižnosti, ki ni ista 
pohlevnosti. Najdejo konkretne maske in ovire, ki jih ovirajo od 
ponižne drže, zavedanja svoje majhnosti. Razmislijo, kje vse v njihovih 
življenjih in v kakšnih oblikah se pojavlja napuh. 
 
Spoznavanje udeležencev (Ker je predstavitev in uvodno 
spoznavanje že v petek zvečer, naj to spoznavanje ne vzame preveč 
časa – 5-10 min, da ponovite imena in mogoče namen) 
 

Dinamika 
Imamo 2 skupini. Vsaki skupini damo po 5 listkov. 1. skupini damo 4 
listke z besedami, ki se navezujejo na napuh (zapiranje za božje 
delovanje, polnjenje samega sebe, samozadostnost, iskanje pohval), 
ter eno, ki se navezuje na ponižnost (odprtost srca). Besede, ki so v 
povezavi z napuhom predstavljajo en vpih v balon, torej 1. skupina 
balon napolni z 4 vpihi (torej more bit skoraj čisto do konca poln). 
2. skupina pa dobi 4 besede povezane s ponižnostjo (zaupanje, 
prepoznavanje darov, sprejemanje Božje volje, odprtost srca) ter eno z 
napuhom (karierizem) in tako bodo balon napolnili le za en vpih (torej 
bo balon prazen in mlahav). Potem pa balona postavimo/prilepimo na 
stol in jih ciljamo s pisalnimi bucikami, ki predstavljajo greh (pikado 
varianta). Načeloma naj bi balon, ki je bolj napihnjen in je zato bolj 
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izpostavljen grehu, prej počil. Če se to ne zgodi, dinamika ni uspela.  
Nato spregovorimo na to temo. 
 
Pogovor iz dinamike: 

• Kaj je naredilo balone tako velike?   
• Ob katerih besedah smo pihnili v balon?  
• Kateri balon je prej počili/lažje? (Veliki)  
• Zakaj so ti baloni prej počili?  
• Kaj jih je delalo bolj ranljive za greh (predstavljajo ga bucike)? 

 
Pogovor  
Pred udeležence animator postavi liste s 4 pojmi: napuh, ponižnost, 
pohlevnost, ponos, kasneje po končani debati oz. vmes zraven doda 
tudi definicije teh izrazov.  
Namen tega dela je, da z udeleženci razumemo razliko med temi 
različnimi pojmi. 
 
Napuh Napuh je prvi izmed sedmih glavnih grehov. Bahamo se z 

nečim, kar je sicer lahko vredno občudovanja. Prilaščanje 
dobrin, za katere želimo prejeti hvalo in biti cenjeni, se 
postavljati nad druge.  

Ponižnost Zavedanje svojih talentov in šibkosti. Sprejemanje tega, da so 
talenti dar in da se iz šibkosti lahko učimo in rastemo. 

Pohlevnost Brez hrbtenice se uklonimo in se ne zavedamo svojih talentov 
in jih postavljamo v nič. 

Zdrav ponos Zavedanje svojih talentov in sprejemanje sebe.  
 

• Kako razlikujete pojme med sabo?  
• Kako bi se vedla oseba, ki je pohlevna/ ponižna /ponosna/ 

polna napuha? 
 
Primer: sodeloval si na programu kot prostovoljec (na oratoriju, na projektu, 
prostovoljna dejavnost). Po končanem delu ti vodja programa (duhovnik, 
poveljnik gasilcev) čestita: »Tole si dobro speljal.« 
 
Kako odgovori oseba, ki je:  
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ponižna: Hvala Bogu, da nam je to uspelo in vsem, ki so nam pomagali. In 
hvala za vse težje trenutke, v katerih smo se tudi nekaj novega naučili.  
napuhnjena: Jaz vedno dobro speljem. Še dobro, da sem bil zraven, drugače 
ne vem, kako bi jim šlo.  
pohlevna: Nič nisem naredila, itak so vse drugi naredili. Ker so drugi bolj 
sposobni, naj to delajo.  
ki ima zdrav ponos: Odkril sem, da mi gre dobro in da lahko nekaj prispevam. 
Hvaležen sem vam, da sem lahko sodeloval. 

 
 
Svetopisemski odlomek 
/odlomek naj se prebere na glas/ 
 
Prilika o farizeju in cestninarju  
10 »Dva človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, drugi 
cestninar.11 Farizej se je postavil in pri sebi molil takóle: ›Bog, 
zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje: grabežljivci, krivičniki, 
prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. 12 Postim se dvakrat na teden in 
desetino dajem od vsega, kar dobim. 13 Cestninar pa je stal daleč proč 
in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in 
govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹ 14 Povem vam, ta je šel 
opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in 
kdor se ponižuje, bo povišan.« (Lk 18,10-14) 
 

• Kaj me je v odlomku nagovorilo? 
• Kakšen pristop do molitve je imel farizej? Kako je k molitvi 

pristopal cestninar? 
• Katere besede, bi lahko pripisali farizeju in katere cestninarju? 
• Kaj nas lahko uči cestninarjeva drža? 

 
 
PONIŽNOST - pogovor 
V tem delu naj bi se o ponižnosti in nekaterih vidikih bolj poglobljeno 
pogovorili. 
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ZA ANIMATORJA: V življenju poteka nenehen boj med napuhom in 
ponižnostjo, med hudičem in Bogom, med jazom in Bogom. Naše 
prizadevanje je v tem, da rastemo v ponižnosti in se znebimo napuha (zaradi 
človeške narave nam to ne bo nikoli popolnoma uspelo, vendar je pomemben 
naš boj. Sojeni bomo po tem, koliko ljubezni smo vložili.). 

 
• Kako prepoznaš napuh, kako ponižnost? 
• Povej eno dejanje, ki si ga naredil iz napuha oz. iz ponižnosti? 

 
ZA ANIMATORJA: Ponižnost je temeljna drža duše, ki se odpira Bogu in Vanj 
zaupa. V ponižnosti se zavedamo, da smo ustvarjeni, da smo vse prejeli od 
Njega (napuh pomeni, da sebe postavim na Njegovo mesto; jaz imam zadnjo 
besedo, sem vsemogočen; izvirni greh Adama in Eve je v nezaupanju do Boga. 
Sama sta se želela postaviti na mesto Boga, določiti, kaj je prav in kaj ni 
namesto Njega). Ponižnost je torej odprtost Bogu. Je priznavanje, da je On 
polnost resnice, alfa in omega vsega stvarstva.  
 

• Kaj si vse prejel? Kolikokrat se za to tudi zahvalim? 
• Kako sprejemam svoje trenutno življenjsko situacijo (kako 

sprejemam svoje sošolce, sodelavce, brate, sestre)? 
• Kaj je sad tvojega truda? 
• V katerih okoliščinah se Bogu najlažje prepustiš? 
• Lahko izpostaviš dogodek, kjer se kaže tvoje zaupanje v Boga? 

 
ZA ANIMATORJA: Beseda ponižnost izhaja iz latinščine, v francoščini pa 
pomeni humilite – prizemljenost. Ponižnost je torej priznavanje dobrih in 
slabih stvari v življenju. Ponižni človek se zaveda svoje majhnosti v primerjavi 
z Božjo neskončnostjo (napuh je nasprotje in pomeni željo po 
samozadostnosti in neodvisnosti; jaz zmorem brez Boga). Zato v svoji 
omejenosti prepoznava lastno potrebo po pomoči bližnjih in Boga; 
potrebujemo ga! 
 

• Kdaj v življenju si se srečal z lastno nemočjo? 
• Kje prepoznavaš Božjo vsemogočnost? 
• Kdaj ti je bilo težko prositi pomoč? Zakaj? 
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ZA ANIMATORJA: Ponižnost je temelj, na kateri gradimo hišo na skali. Brez 
ponižnosti ni mogoče vzpostavljati odnosa z Bogom, ni duhovne rasti. Tako 
lahko postajamo vedno bolj Božji, sveti.  

  
 

Dodatek za študente – osebno delo 
/delovni list bo pripravljen/ 
 

• S kakšno držo moliš (fizična molitev)?  
• Podelimo izkušnjo iz jutranje molitve. 
• Te je kdaj sram poklekniti?  
• Se med molitvijo zalotiš, da obsojaš druge?  
• Kako pri molitvi izkazuješ ponižnost?  
• Kako s svojo držo pokažeš ponižnost?  
• Se ti zdi katera drža 'nesprejemljiva' za molitev ali kristjana 

nasploh? 
 
10.45 ODMOR  
 
11.15 DELO PO SKUPINAH 
  
II. TEMA: ZDRAVA SAMOPODOBA IN BOŽJI POGLED NAME 
 
Cilj: Udeleženci razvijajo pozitivno samopodobo in odkrivajo, da so v 
Božjih očeh popolni. Skušajo objeti svoje nepopolnosti, ki jih v Božjih 
očeh delajo popolne, ter svoje talente in darove, ki so vsakemu dani z 
razlogom. 
 
Uvod v temo: osebno delo (samorefleksija) 
(Pripomočki: listi in pisala za samorefleksijo) 

• kakšen sam mislim, da sem? 
• kako sam mislim, da me drugi vidijo? 
• kako želim, da me drugi vidijo? 
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/Kdor želi, lahko podeli kakšno stvar iz samorefleksije, drugače pa 
animator začne s kratkim uvodom, povezanim na refleksijo. Potem se 
lotimo dinamike./ 
 
ZA ANIMATORJA: Vsi si želimo biti sprejeti, ljubljeni. Fantje za svojo 
dobro samopodobo potrebujejo biti potrjeni, spoštovani. Dekleta pa 
potrebujejo biti ljubljena. Zgodi se, da nam bližnji včasih tega ne uspejo 
dati. Nihče ni obdan s popolnimi ljudmi, vsi imamo pomanjkljivosti. 
Težko se je spopasti z mislijo, da nisem vreden (odnosov, družbe, 
prijateljev, Boga). Ali pa mislim, da se moram kazati drugim v boljši luči 
in prikrivati svoje napake. Potrditev in ljubljenost, ki jo vedno znova 
iščemo, lahko samo sprejmemo od Boga, ki nas čaka s svojo brezmejno 
in neskončno ljubeznijo. 
 
 
Dinamika  
Možganska nevihta o tem, kaj vpliva na tvojo samopodobo? 
(Animator naj pazi, da se udeleženci ne bodo preveč osredotočili na 
negativna področja samopodobe. Za pomoč pri tem predlagamo, da si 
plakat že vnaprej razdeli na pet (ali več) različnih področij, v katere 
sproti vnaša predloge udeležencev s predznakom + / - glede na to, ali 
vplivajo pozitivno / negativno na samopodobo): 

• cerkev (župnija in skupine, v katere so vključeni) 
• okolica  
• (krščanska) vzgoja – družina 
• talenti 
• soočenje samega s sabo 

 
 
Pogovor 
Animator vodi pogovor glede na to, kar je zapisano na plakatu. Ob tem 
spodbudi udeležence k razmisleku glede na posamezna področja, ki so 
predstavljena v nadaljevanju.  
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VPLIV RAZLIČNIH OKOLIJ 
 
ZA ANIMATORJA: Potrošniška miselnost (dobiti vse hitro in brezhibno) vpliva 
na našo samopodobo. Hitro se nam zgodi, da natikamo maske v različnih 
okoljih, ker se želimo prikazati v najboljši luči. Mnogi mladi imajo občutek, da 
bi morali bili drugačni, kot so v resnici in se skušajo prilagoditi pogosto 
umetnim in nedosegljivim merilom. Popravljajo svoje fotografije, se skrivajo 
za maskami in lažnimi identitetami do te mere, da že sami postanejo 
fake/ponarejeni. Mnogi so obsedeni s prejemanjem čim večjega števila 
»všečkov«. Zato potrebujemo pogum, da bi se lahko ločili od vzorcev 
prilagajanja, ki pritiskajo na nas. Odkrivajmo svojo enkratnost in dragocenost, 
da bomo lahko dali bližnjim, Cerkvi in družbi tisti nenadomestljivi in 
neprecenljivi dar, ki smo ga prejeli od Boga. 

 
• Koliko različnih »jazov« imam? (vrednotiti vpliv različnih okolij: 

katoliško ali nekatoliško okolje) 
• Kako se obnašam v različnih družbah (realne, virtualne)?  
• Kaj sporočam s svojimi objavami na Facebooku, Snapchatu, 

Instagramu …?  
• Katero okolje mi pomaga, da sem jaz lahko resnično »jaz«? 

(okolje, ki mi pomaga razvijati talente in sprejemati omejitve) 
• Zakaj ljudje druge obsojajo, ponižujejo? 
• Koliko se znam postaviti za to, kar se mi zdi prav? 
• Sem se moral kdaj v življenju boriti za dobro in plavati proti 

toku? Naj navedejo kakšen konkreten primer.  
 

PERFEKZIONIZEM 
 
ZA ANIMATORJA: Ideali so do neke mere zdravi, ker nas spodbujajo k 
osebnemu napredku. Perfekcionizem pa je ekstrem, vleče nas k ciljem, ki so 
večinoma nerealni, morda celo nedosegljivi, silijo nas, da gledamo ozko, 
usmerjeno neposredno na cilj (linearno). Potrebno je imeti širok pogled, da je 
življenje veliko več. Dokler ne priznamo svojih napak in mislimo, da moramo 
vse sami narediti, se lahko zlomimo. Ker ravno pomanjkljivosti nas naredijo 
ranljive in običajno šele takrat dopustimo drugim in Bogu, da se nam 
približajo, stopajo z nami v odnos. Tam, kjer smo najbolj krhki, lahko 
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dopustimo, da dela Bog. Ne smemo pozabiti, da je pot do končnega cilja 
lahko tudi vijugasta! Ne bojmo se sprejemati svojih omejitev.  
 

• Kakšna je razlika med idealno samopodobo in 
perfekcionizmom?  

• Zakaj hočem pri ljudeh ustvariti popolno sliko o sebi?  
• Ali se znam omejiti, priznati drugim, da ne zmorem vsega? 
• Se mi je v življenju kdaj zgodilo, da mi je bilo zelo težko priznati, 

da nisem imel prav? Naj navedejo konkreten primer. 
• Kaj naredim, ko drugi odkrijejo moje šibkosti, napake? 
• Koliko in zakaj mi je mnenje naših bližnjih pomembno? 

 
STRAH 

 
ZA ANIMATORJA: Kdaj strah negativno vpliva na moje odločitve, dejanja? Če 
se preveč obremenjujem s tem, kako me bo sprejela okolica ali sem pretirano 
zaskrbljen za prihodnost. Negativen strah je tudi tisti, ki me preveč paralizira v 
sedanjosti. Medtem ko pozitiven strah deluje stimulativno, npr.: zaradi strahu 
pred slabo oceno se bom pri učenju bolj potrudil in se odrezal najboljše možno 
v skladu s svojimi sposobnostmi.  
Zgled: Marija je imela verjetno zamišljeno prihodnost zase, pa je vseeno 
sprejela »nov načrt«. Ni dobro, če imam plane za prihodnost in me je strah, 
da se ne bodo uresničili kot jaz želim. Problem je, če nisem pripravljen sprejeti 
kaj drugega oz. verjeti, da me vodi Bog, da je v Njegovih rokah tudi moja 
prihodnost.  
 

• Kdaj je strah pozitiven in kdaj negativen? 
• Kateri so moji strahovi? Kaj mi povzroča največje skrbi? (morda 

strah pred zavrnitvijo, da ne bi bil/a ljubljen/a takšen/a kot 
sem, da se ne bom mogel/a poklicno uresničiti, da ne bom 
uspel/a v življenju, da bom ostal/a sama, strah pred 
prihodnostjo …) 

• Ali me je morda strah, da Bog od mene zahteva oziroma bo 
zahteval preveč? 

• Kako premagujem strah pred ne uresničitvijo lastnih želja? 
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RAZLOČEVANJE 
 
ZA ANIMATORJA: Pri razločevanju odkrivamo, katere misli prihajajo od Boga 
in katere nas vodijo stran od Njega, od Ljubezni. Hkrati odkrivamo, kaj nas 
osrečuje in kaj nas žalosti. Pri tem si lahko pomagamo s samoopazovanjem 
misli, zavestno nadzorovanimi reakcijami na dražljaje iz okolja, redno 
samorefleksijo. Vendar to ni dovolj, saj ostajamo priklenjeni na omejeno 
obzorje lastnih zmožnosti in stališč. Zato je potrebno pri razločevanju vključiti 
Boga in bližnje, ki jim zaupamo. Potrebujemo molitev v tišini, da bi lahko 
slišali Božji glas, ki odzvanja v naši vesti. Bog nam govori po Svetem pismu, po 
milosti zakramentov spovedi in evharistije. Potrebujemo pa tudi pogovor z 
bližnjimi, se srečevati z brati in sestrami v veri, ki imajo več izkušenj, ker nam 
lahko pomagajo bolje videti in modro izbrati med raznimi možnosti. V veliko 
pomoč nam je lahko osebni duhovni spremljevalec.  
Nekaj primerov dobre prakse:   
• Moja prva misel v dnevu, ko se zbudim, zaznamuje vzdušje celega dne, zato 

se najprej zahvalim za … ali spomnim na …, se prekrižam in prosim za Božji 
blagoslov. 

• Imam nekaj priljubljenih citatov izpisanih iz Svetega pisma in jih preberem, 
kadar se borim z negativnimi mislimi. 

• Ko mi je težko, poiščem osebo, ki ji zaupam in se z njo pogovorim. 
• Enkrat mesečno se srečam z osebnim duhovnim spremljevalcem. 
• Večerno izpraševanje vesti. 
• Zvečer se zahvalim za stvari, ki jih je Bog lahko naredil po meni. 

 
• Kako doživljam notranji (duhovni) boj (razločevanje med dobrim 

in slabim)? Ali prepoznavam, da so v meni misli, ki so Božje in 
tiste, ki so od hudega duha?  

• Se mi zdi to razločevanje nekaj težkega ali sem se v tem že 
»natreniral«? Kaj mi pri tem lahko pomaga?  

• Kako se spopadam z negativnimi mislimi? 
 

 
Dinamika: PODELITEV  
Kaj delam za izboljšavo svoje samopodobe? Kaj (kateri dogodek v 
življenju, spoznanje, preizkušnje, oseba …) mi je pomagalo pri izgradnji 
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boljše samopodobe? (Delimo z drugimi v krogu. Zaželeno je, da 
animator začne in pove kakšno svojo izkušnjo.) 

 
 
Osebno delo: (dodatek za študente) 
(delovne liste bo pripravila pisarna) 

• Kakšen je moj pogled na druge? Ali opažam skušnjavo, da se 
primerjam z drugimi? Kako takšne misli vplivajo na mojo 
samopodobo in duhovnost? 

• Pregled svojega življenja: seznam stvari, pri katerih se počutim 
zatiranega in najbolj izpolnjenega?  

• Zakaj delam določene stvari? (Zato, da se dokažem drugim 
oziroma sebi, ali ker želim, da so vsa moja dejanja narejena »za 
Božjo slavo«?) 

• Ali zaupam Bogu svojo prihodnost? K čemu me Bog vabi, kliče? 
Se Njegovih načrtov zame veselim ali se jih bojim? 

  
 

12.45 – OPOLDANSKA MOLITEV 
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SOBOTA POPOLDNE    
    
15.30 – PRIČEVANJE  
 
16.45 – DELO PO SKUPINAH 
 
Pripomočki: Listi in pisala za osebno delo. 
 
Cilj: ozavestiti, da smo ljubljeni od Boga in da je to temelj, na katerem 
gradimo svojo samopodobo 
 
Uvod: pogovor o pričevanju (animator naj udeležence spodbudi k 
iskanju pozitivnih stvari s predavanja!; lahko pa spodbudi tudi 
udeležence, da delijo svojo zgodbo, prav tako animatorji) 
 
Dinamika (animator izbere eno od naštetih): 

a) Za vsakega udeleženca v krogu skušamo najti vsaj eno pohvalo 
(predvsem glede na prvi vtis, ker se jih večina ne pozna med 
sabo – način govora, lasje, oči … če se nekateri člani skupine 
med sabo bolje poznajo lahko komentirajo tudi globlje)  
 

b) skeč v parih (en ima določene slabe lastnosti, drugi ga mora 
prepričati, da je vseeno super) 

 
ZA ANIMATORJA: Naši bližnji nam lahko s svojim pogledom in svojimi 
besedami pomagajo na poti do zdravega pogleda nase. Lahko pa nas tudi ne 
razumejo, nam naredijo celo krivico, ker imajo včasih tudi sami zamegljen 
pogled. Najbolj pristen pogled na nas je gotovo Božji pogled. To je pogled 
Očeta, ki ljubi svojega otroka. Četudi je otrok včasih neroden ali neubogljiv, 
mu še vedno želi dobro, mu želi, da bi bil srečen, oče mu je pripravljen 
odpustiti … Pomislimo na očeta ali mamo, ki imata več otrok. Najbrž težko 
rečeta, kateri otrok jima je bolj pri srcu. Vsi so njuni in vsakega ljubita na svoj 
način. Če je starševska ljubezen tako naravnana, koliko bolj nas ljubi Bog Oče, 
ki nikogar ne izključuje.    
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Pogovor 
• Kje lahko dobimo potrditev, če je iz okolice ne prejemamo? 

Kakšen je Božji pogled name?  
• Ali mislim, da imam zase boljši načrt kot ga ima Bog z menoj? 
• Se spomnite kakšnega primera iz Svetega pisma, ko Bog 

pomaga ljudem do njihove zdrave samopodobe? Kaj povzroči 
npr. Jezusov pogled ali Njegova beseda v ljudeh, ki so se z Njim 
srečali? (lahko povabimo udeležence, da naštejejo nekaj 
primerov) 
 

Pomislite npr. na grešnico, ki so jo hoteli usmrtiti, kamnati. Jezus ji je s 
svojim pogledom in besedo (»Tudi jaz te ne obsojam.«) vrnil 
dostojanstvo. To je bil pogled notranje ozdravitve, da je mogla vstati in 
začeti spreminjati svoje življenje. Božji pogled nam vrača dostojanstvo 
in nas spreminja.  
Bog nas pozna. On ve, iz kakšnega »materiala« smo, saj nas je On 
ustvaril. Njegov pogled in Njegova beseda nas umiri, nam daje nov 
zalet, navdih in moč za naprej.  
 
Uvod v osebno delo 
/Animator naredi uvod v osebno delo: 2 Mz, 4,1-17. Udeležence 
spodbudi, da se ustavijo ob Božji besedi in si pustijo srečati se z Božjim 
pogledom. Na koncu osebnega dela so povabljeni k podelitvi – BB bo 
pripravljena za vsakega udeleženca/ 
 
Odlomek Božje besede animator pred začetkom osebnega dela postavi 
v kontekst. Preprosto obnovi Mojzesovo zgodbo in njegove okoliščine 
do trenutka, ko se Mojzes osebno sreča z Bogom. Naj si pomaga z: 
Mojzes je bil iztrgan iz svoje lastne družine zaradi življenjske 
ogroženosti. Čeprav je bil po rodu Hebrejec, je Mojzes odrasel na 
faraonovem dvoru. Brez dvoma bi lahko dosegel visok položaj v državni 
službi ali v vojski. Vendar je moral zbežati iz Egipta, ker je ubil Egipčana, 
ki je pretepal Hebrejca. Zatekel se je v puščavo, v Midjansko deželo ob 
Rdečem morju, kjer je pasel drobnico svojega tasta. Kako ponižujoče 
delo za bivšega egiptovskega plemiča, kako velik potencial ostaja 
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neizkoriščen! V Egiptu mu grozijo s smrtjo, potika se po pustinji in se 
preživlja s tem, da v tuji deželi drugim pase drobnico. Prihodnost ni 
videti rožnata. 
V tej puščavi Mojzesa ogovori Bog in ga pošlje nazaj v Egipt, od koder 
naj popelje svoje ljudstvo. Razodene mu svoje ime in mu obljubi, da bo 
z njim; razodene mu svoj načrt za rešitev iz Egipta in napove, da bo 
pokazal svojo moč nad faraonom. Toda Mojzes se prestraši. Meni, da je 
dobil pretežko nalogo, poslanstvo, ki presega njegove zmožnosti. 
Mnogi razlagalci Svetega pisma govorijo o tem, da je Mojzes jecljal. 
Porajajo se mu novi in novi dvomi in vprašanja. Zdi se, da se boji 
zapustiti pustinjo in premagati strah pred svojo nepopolnostjo 
(jecljanje) ter se podati na pot, na katero ga kliče Bog. A Bog deluje 
ravno tam, kjer mi ne moremo, po naših šibkostih. 
 
Osebno delo:  
Božja beseda: 2 Mz 4,1-17  
Mojzes je odgovoril in rekel: »Glej, ne bodo mi verjeli in me ne bodo 
poslušali, ampak bodo rekli: ›GOSPOD se ti ni prikazal.‹« GOSPOD mu 
je rekel: »Kaj je v tvoji roki?« Rekel je: »Palica.« In je rekel: »Vrzi jo na 
tla!« Vrgel jo je na tla in spremenila se je v kačo. Mojzes je zbežal pred 
njo. In GOSPOD je rekel Mojzesu: »Iztegni roko in primi jo za rep!« 
Iztegnil je roko in jo prijel in v njegovi roki se je spremenila v palico. »Da 
bodo verjeli, da se ti je prikazal GOSPOD, Bog njihovih očetov, Bog 
Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.« GOSPOD mu je še rekel: 
»Vtakni svojo roko v nedrje!« In vtaknil je roko v nedrje. Ko pa jo je 
potegnil ven, je bila gobava, bela kot sneg. Potem je Bog rekel: »Vtakni 
roko spet v nedrje!« In spet je vtaknil roko v nedrje. Ko pa jo je potegnil 
iz nedrja, je bila zdrava kakor drugo njegovo meso. »Če ti ne bodo 
verjeli in te ne poslušali na prvo znamenje, ti bodo verjeli na drugo 
znamenje. Če pa ne bodo verjeli niti na ti dve znamenji in te ne bodo 
poslušali, tedaj vzemi vodo iz Nila in jo izlij na suho! In voda, ki jo boš 
zajel iz Nila, se bo na suhem spremenila v kri.«  
Mojzes pa je rekel GOSPODU: »O Gospod, nikoli nisem bil spreten v 
besedah, ne včeraj, ne predvčerajšnjim, pa tudi zdaj ne, odkar govoriš s 
svojim služabnikom; kajti moja usta so okorna in moj jezik okoren.« 
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GOSPOD mu je tedaj rekel: »Kdo je dal človeku usta? Kdo naredi 
človeka, da je nem ali gluh, da vidi ali da je slep? Mar nisem to jaz, 
GOSPOD? Zdaj pa pojdi; s tvojimi usti bom in te bom učil, kaj moraš 
govoriti.« In je rekel: »O Gospod, prosim, pošlji koga drugega!« Tedaj 
se je GOSPOD razjezil na Mojzesa in rekel: »Ali ni tvoj brat levit Aron? 
Vem, da je spreten v govorjenju. Prav zdaj ti prihaja naproti in razveselil 
se bo v svojem srcu, ko te bo ugledal. Govôri z njim in mu položi besede 
v usta! Jaz pa bom s tvojimi in z njegovimi usti. In učil vaju bom, kaj 
morata storiti. Govoril bo ljudstvu namesto tebe. On bo namesto tvojih 
ust in ti boš njemu kakor bog. In to palico vzemi v roko, da boš z njo 
delal znamenja!«  
 
Kratka razlaga (povzeto iz knjige Stanko Gerjolj: Živeti, delati, ljubiti): 
Palica predstavlja simbol moči, samozavesti in izkušenj. Mojzes je imel 
kot pastir palico vedno pri sebi, bila mu je v oporo na poti, dajala mu je 
gotovost, varnost. Bog ga pouči, da se palica lahko spremeni v 
skušnjavo (kačo), če se zanašamo samo na lastno moč. Hkrati mu Bog 
pomaga, da ne beži pred skušnjavami in preizkušnjami, temveč se iz 
njih uči in nabira nove izkušnje.  
Brat, ki ga Bog pošilja Mojzesu na pot, predstavlja za Mojzesa izziv v 
sprejemanju pomoči od drugih. Mojzes odkrije, da ne želi vseh težav 
reševati sam, marveč jih želi podeliti z nekom, ki ga je pripravljen 
spremljati in podpirati pri opravljanju poslanstva.  
 
/vprašanja bodo na listih/ 

• Kaj ti sporoča odlomek Božje besede za tvoje življenje? 
• Preko katerih dogodkov, ljudi, ti je Bog že pokazal, da je 

prisoten v tvojem življenju, da te ljubi, da te vzgaja in pripravlja 
na življenjsko poslanstvo? 

• Predstavljaj si, da je Jezus ob tebi, da te gleda … Kakšen je 
Njegov pogled nate? Kaj bi ti povedal? 

• Izziv: napiši svoje šibkosti in jih predstavi Jezusu. Zaupaj, da 
prav tukaj, po tvojih šibkostih, ranah, Bog vstopa v tvoje 
življenje, te uči ponižnosti, ljubezni … 
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• Izziv: napiši svoje talente, vrednote, katerih se pri sebi veseliš. 
Predstavi jih Jezusu in se mu zanje zahvali.  
 

Podelitev v skupini (prvi dve vprašanji oz. kolikor kdo želi) 
 
18.30 VEČERJA 
 
19.30 SPOKORNO BOGOSLUŽJE, SPOVED, KRIŽEV POT, 
ADORACIJA 
 
22.15 SV. MAŠA 
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23.15 VESELI VEČER 
V ospredju je zabava in druženje. Dva animatorja vodita večer. Ljudi ne 
silimo k sodelovanju, igra se kdor želi.  
 
Celoten veseli večer je zasnovan na zgodbi okoli družine. Vsaka skupina 
predstavlja eno družino. 
 
Družinski izlet 
Družina si razdeli vloge: 

• Mož 
• Žena 
• 2x otrok 
• Pes 
• Dedek 
• 4 x kolo 

 
V primeru, da je v skupini več kot 10 udeležencev, se lahko poveča 
število otrok ali psov. 
Za igro je potrebno: 10 stolov na skupino, zavzete udeležence, dobrega 
govornika za zgodbo 
Udeleženci se usedejo na stole, ki so za vsako skupino postavljeni po 
zgledu spodnje sheme.  
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Animator bere zgodbo za vse udeležence veselega večera. Ko 
udeleženec zasliši v zgodbi omenjeno svojo vlogo, mora čim hitreje teči 
en krog okrog svojega stola in se nato ponovno usesti na stol. Brati je 
potrebno dovolj počasi, da imajo čas iti okoli stola. Če se nekdo zmoti, 
se skupini prišteje kazenska točka. Na to je pozoren animator skupine. 
Zmaga ekipa, ki ima najmanj kazenskih točk. 
Za družino vstanejo in tečejo okrog stola vsi. Za avto pa vsa kolesa. 
 
Zgodba: 
Nekoč sta živela mož in žena. Bila sta revna mož in žena, nista imela 
velike družine, temveč samo dva otroka, dedka, avto in psa. Nekega 
lepega sobotnega jutra je mož predlagal dedku, naj pripravi avto, kajti 
z ženo, otrokoma, dedkom in psom se bodo peljala na izlet po Sloveniji. 
Dedek je očistil avto, mož in žena pa sta oblekla in nahranila oba 
otroka in psa. Kot sta hotela mož in žena, je dedek pognal avto in 
otroka sta zajokala, pes je zatulil in avto je odpeljal. 
Med potjo je mož zaslišal, da je sprednje desno kolo zaškripalo, zato je 
postal pozoren še na ostala tri kolesa. Ko je zaslišal, da cvili tudi zadnje 
levo kolo, je zaklical dedku: ¨Dedek, dedek, dedek, mislim, da bo 
potrebno pogledati vsa štiri kolesa!¨  
Dedek je pritisnil na zavoro, mož je v letu ujel oba otroka, mama pa 
psa. Dedek je počasi stopil iz avta ter pregledal sprednje levo kolo, 
sprednje desno kolo, nato pa tudi zadnja kolesa. Ker je bilo vse v 
najlepšem redu, je sporočil možu: ¨Žena je lahko brez skrbi.¨ Tako so 
nadaljevali pot skozi mogočne sončne pripeke, z enakomernim 
ropotanjem koles. Naenkrat je pes skočil skozi okno in pod prednje 
levo kolo, žena in otroka so zavreščali, dedek pa je z avtom zajadral. 
Levo sprednje kolo je zavilo k desnemu sprednjem kolesu, proti jarku. 
Za njima je v jarku pristalo tudi zadnje desno kolo in avto se je nevarno 
nagnil na desno stran. Ko sta to opazila mož in žena, je mož zaklical 
dedku: “Dedek, dedek, ej naš dedek, dedek, takoj spravi kolesa nazaj 
na cesto, da bomo lahko nadaljevali pot po Sloveniji.” Dedek je ustavil 
avto in popravil vsa tri kolesa. A kmalu je moža in ženo minilo veselje 
do potovanja, saj sta otroka vreščala, pes pa je poginil. Zaradi 
neljubega dogodka je žena postala zelo slabe volje in je dejala 
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dedku:¨Dedek, dedek, dedek, obrni avto in nas odpelji nazaj domov.¨ 
Ko so prispeli domov, sta mož in žena stopila iz avta, odnesla v 
stanovanje speča otroka, dedek pa je avto zapeljal v garažo in zakopal 
poginulega psa. Tako so srečno živeli še dolge dni. Razen psa. 
 
Večerja - Zobotrebci  
Ko se družina vrne iz izleta imajo večerjo. In ker večerja malo zamuja, 
na mizi pa so bili zobotrebci, so se začeli igrati z zobotrebci. :)  
 
Za igro je potrebno: 50 zobotrebcev na skupino, zavzete udeležence 
 
Vsaka skupina prejme 50 zobotrebcev in v čim krajšem morajo ustvariti 
določene elemente, oblike, ki so našteti spodaj. Animatorji merijo čas. 
Zmaga ekipa, ki najhitreje ustvari vse elemente. Vse ekipe začnejo z 
izdelavo hkrati.  

• ravno črto 
• krog 
• hišo 
• Ustvariti družinski grb (max. dovoljen čas 3 minute)  

 
Skakanje po eni nogi 
Za igro je potrebno: zavzete udeležence 
 
Udeleženci se razporedijo po prostoru. Vsi igralci na voditeljev znak 
začnejo skakati po eni nogi. Roke imajo ob telesu. Z odrivanjem 
poskušajo soigralcu vzeti ravnotežje, da stopi še z obema nogama na 
tla. Potrebno je skakati, ne stati na mestu. Ko stopiš z obema nogama 
na tla, se ne igraš več.  Zmaga tisti, ki ostane zadnji na eni nogi. 
 
Oblačenje  (za rezervo) 
Za igro je potrebno: lončki, selotejp, časopisni papir 
 
V skupini se izberejo 3 osebe, ki bodo dojenček, mama in oče. Preostali 
jih morajo obleči, tako da bodo videti kot dojenček, mama in oče. V 
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uporabo imajo na izbiro selotejp, časopisni papir. (izdelajo recimo 
flaško za dojenčka, klobuk za očeta) 
 
 
Predlogi za igre v skupini 
 
“Grem z vlakom” 
Skupina sedi v krogu (najbolje da na stolih). Ena oseba je vedno v 
sredini kroga (izbere se prostovoljca). Igralec, ki ima na desni strani 
prost sedež, udari po stolu in reče: “grem z vlakom” in se presede, 
nadaljuje drug igralec, udari po stolu in reče: “grem zraven” in se 
presede. Nadaljuje tretji, udari po stolu in reče: “grem na šverc” in se 
presede, četrti udari po stolu in istočasno pokliče ime osebe, katera se 
usede na stol. Oseba, ki je na sredini, se poskuša usesti na stol preden 
sotekmovalec udari po stolu. Igra bo veliko zelo zabavno, če poteka 
čim hitreje. 
 
 
 
 
Po veselem večeru se udeležence povabi, da se posedejo, sledi 
kakšna pesem, besedica za lahko noč, blagoslov, nato pa se gre 
spat.  
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NEDELJA DOPOLDNE  
 
9.00 SESTANEK ZA ANIMATORJE 
 Priprava na sv. mašo: pesmi, uvod v mašo, berila, prošnje, 

darovanje, uvod v Očenaš, pozdrav miru, zahvale. 
 Kratko ovrednotenje dela v skupinah. 

 
REFLEKSIJA ZA ANIMATORJE  
- Ocena sodelovanja udeležencev: posamezniki, skupina, splošna klima. 
- Ocena priprave, poteka in izvedbe PDV: animatorji, tema, gradivo. 
- Ocena posameznih sklopov: urnik, molitve, sv. maše, križev pot, spoved, 
družabni večer, odmori … 
- Ocena sebe kot animatorja, animatorskega tima: priprava, izvedba, odnosi. 
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9.20 SKUPNI VSEBINSKI UVOD 
Duhovni voditelj prebere odlomek iz SP (Flp 2,1-11) 
 
9.30 DELO PO SKUPINAH 
 
III. TEMA: SADOVI PONIŽNOSTI 
 
Pripomoči: Listi in pisala za osebno delo in refleksijo bo pripravila 
pisarna. 
 
Cilj: Udeleženci iščejo konkretne sadove ponižne drže v njihovem 
življenju. Naredijo si konkretne sklepe za naprej na podlagi pogovorov 
in spoznanj na vikendu. 
 
Osebno delo 
Še enkrat preberemo Odlomek Flp 2,1-11  in podčrtamo kar nas 
nagovori.  
 
Animator povzame odlomek in delo prejšnjega dne: 
Kot smo ugotavljali prejšnji dan, smo lahko zares ponižni (in ne 
pohlevni) šele z zavedanjem lastne šibkosti in majhnosti, zaupanjem v 
Boga ter z zdravo samopodobo. Za zgled nam je lahko ravno On - Jezus 
Kristus, ki se je za nas ponižal in bil povzdignjen nad vse. Ta ponižnost 
bo rodila sadove in vodila k Bogu tudi nas. 
 
Dinamika – gradnja človeškega mostu. 
Razdelimo se na 2 skupini. Samo z lastnimi telesi mora 1. skupina 
zgraditi most (vsaj cca. 2 metra dolžine), tako, da jih lahko čim več iz 
druge skupine prečka navidezno oviro. Nato zamenjamo skupini in 
ponovimo.  
 
Cilj dinamike je pomagati čim več ljudem preko ovire na poti do cilja 
(Boga). To naj bo prispodoba, da bolj kot se pustimo ponižati (v tem 
primeru dobesedno pohoditi) močnejše mostove gradimo na poteh 
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medosebnih odnosov in našega odnosa do Boga. S tem pa prejemamo 
tudi večje milosti. Po dinamiki sledijo vprašanja za pogovor. 
 
Pogovor 
• Kaj je bilo potrebno narediti za gradnjo mostu? (Se skloniti, 

poklekniti, iti na tla ali mogoče vzvišeno stati?) 
• Ali ti je bilo prijetno, ko so drugi hodili po tebi? Kako si se počutil na 

koncu? Si dobil zadovoljstvo ob uspehu, ko so drugi prišli na cilj? Si 
se čutil bolj povezanega z drugo skupino zaradi medsebojne 
pomoči? Če bi ponovili vajo, bi zgradili močnejši ali šibkejši most? 

 
 
1. Ponižnost odnosov 
 
Sprejemanje drugega - takšnega kot je, puščam mu svobodo, poskušam 
ga slišati v odnosu (ne samo poslušati, ampak slišati – predvsem, ko 
nimam njegove izkušnje). Naučiti se stopiti nazaj v konfliktu, da nisem 
absolut, ki ima vse prav, ampak popustim. Obenem po moram znati 
postavljati meje. 
Do najbližjih imam velikokrat manjšo toleranco kot do drugih. Potrebno 
je znati oprostiti, da se zadeve ne nabirajo in jih ne očitam za nazaj. 
Prehitro in prepogosto znam opravljati, biti zahrbten. Ko osebe ni 
zraven si upam komentirati in veliko povedati o njej. Za lastne napake 
ne smem kriviti drugih. V odnosih se ne smem poviševati. Uporabljati 
pa moram svoje prednosti in talente. 
 
Vprašanja: 

• Kako sprejemam ljudi okoli sebe, druge religije, usmerjenosti, 
drugače misleče, starejše?  

• Na kakšen način predstavljam svoje vrednote (dominantno, 
spoštljivo, samo govorim ali jih tudi živim, slišim bližnjega) in 
obratno imam pogum izpostaviti svoje vrednote in jih živeti? 

• Ali znam biti ponižen v vsakodnevnih odnosih (sem potrpežljiv 
pri 'forah' brata ali ga v kali zatrem in potlačim; moram biti prvi, 
najboljši animator na oratoriju ali sem zgolj eden izmed njih?) 
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• Ali v odnosu hitro krivim in obsojam? Katere stvari mi grejo res 
na živce, za katere stvari sem se pripravljen skregat? Ali je 
vredno vztrajati pri svojem prav? Kaj imam od tega? 

 
DODATEK za študente:  

• Kako primerno vodit konflikt, da odnos ne bo ranjen (ga 
primerno zaključiti)? Kako pristne odnose imam, znam stvari 
deliti z bližnjim ali jih zadržim zase? 

• Zmorem drugega videti kot Božjega otroka in ne kot nekoga s 
katerim se prerekava okrog malenkosti? Zmorem gledati čez 
njegovo fasado in sem sposoben odstraniti svojo?  

• Pustim drugemu in sebi možnost, da se umakne/m v konfliktu? 
Ali puščam svobodo ali omejujem drugega? 

 
 
2. Notranja moč 
 
Zdrava samopodoba je pogoj, da se lahko ponižamo prostovoljno in 
svobodno (da ni prisila oz. zaničevanje, teptanje). Pomembno je tudi 
priznanje šibkosti, strahov, svoje majhnosti – saj nas le to lahko preko 
Božjega delovanja osvobaja. S približevanjem Bogu in predajanjem, 
navideznim izgubljanjem moči, prejemamo tisto pravo notranjo moč, ki 
je v nas samih - zasidrana v veri in Bogu. Ta je globlja, vzdržljivejša in 
močnejša, saj nam nevede pomaga, ko sami ne bi zmogli. 

 
• »Jaz pa vam pravim: Ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari 

po desnem licu, mu nastavi še levo.« Mt 5,39 Ali ni to dejanje 
pohlevnega človeka? Kdaj mi lahko nastavimo drugo lice? (za 
animatorja: ne takrat, ko nas je strah, ampak, ko smo notranje 
dovolj močni) 

• Katere asociacije dobiš ob besedni zvezi notranja moč? Naštej 
prvih pet, ki ti padejo na pamet.  

• Kateri vladar ima večjo moč pri ljudeh in kateri nad ljudmi; Tisti, 
ki spoštuje ljudstvo in se je pripravljen ponižati, žrtvovati zanje 
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ali tisti, ki ustrahuje in ga vodi napuh, a se ni pripravljen 
žrtvovati za svoje ljudstvo? 

• Bi lahko rekli, da s ponižanjem zrastemo in nas kljub 'teptanju' 
le še dvignejo in ne potlačijo? S kakšno močjo vlada prvi in s 
kakšno drugi? 

• Misliš, da s ponižanjem daješ drugemu moč nad teboj, 
nadvlado? Jo sam ob tem izgubiš ali se tudi tvoja moč v očeh 
drugega okrepi? 

• Ti je bilo kdaj težko priznati, se soočiti z neko pomanjkljivostjo, 
strahom, potem pa si se le tega nekako rešil? Kaj te je takrat 
najbolj osvobodilo? Kje si prejel največjo moč?  
Si zadevo lahko rešil sam? Je bilo lažje, ko si si priznal, da ne 
moreš sam in si prosil nekoga za pomoč?  
 
 
 

DODATEK za študente:  
• Po navadi moč najšibkejšega člena določa skupno moč celotne 

skupine. Kaj morajo drugi člani skupine v takih primerih narediti 
za skupno dobro? Se s ponižanjem, prilagoditvijo, sodelovanjem 
tistih najboljših v skupini izboljša le končni rezultat? Kdo prejme 
največ s ponižanjem najboljših? Tisti najšibkejši ali oni sami? 

• Kdaj najtežje vidiš sadove ponižnosti, kdaj ne vidiš smisla biti 
ponižan? Ali ga kdaj sploh vidiš? 

• Spomni se na dogodek, v katerem si čutil največjo notranjo moč 
ter primer, v kateri si jo največ prejel? Ali sta povezana, 
podobna, je to mogoče isti dogodek? 

 
 
3. Milost 
 
Frančišek Asiški se je rodil v bogati družini, a se je ob božjem klicu 
odpovedal celotnemu bogastvu. Kot je sam rekel je šele takrat prejel 
največje bogastvo in največje milosti. 
Prav tako je Marija ob prihodu angela v ponižnosti in poslušnosti 



33 
 

sprejela nalogo. Le ta ji je odgovoril: Pozdravljena Marija, prejela si 
milost pri Bogu. 
Oba sta ponižno sprejela Božji klic in prejela veliko milosti, blagoslov. 

 
• Kaj je milost? Kako si predstavljaš Božjo milost?  
• Vidiš v svojem življenju delovanje Jezusa? Ali bi lahko rekel, da 

prejemaš milosti? Kdaj si jih prejel največ? 
• Ponižnost je temelj svetosti. Tako so mnogi svetniki prek 

ponižnosti prejemali darove, blagoslov in milosti. Eden izmed 
njih je bil tudi Frančišek Asiški. Čemu se je odpovedal, ko je 
prejel Božji klic? 

• Kakšen je bil odziv Marije ob prihodu angela? Kaj je prejela ob 
'sprejetju naloge'? 

• Kaj je potrebno, da prejemamo Božje milosti? Kakšen namen 
mora imeti naša odpoved? 

• Čemu bi se moral odpovedati, da bo tvoj odnos do Boga boljši 
in mu boš lahko namenil več časa, pozornosti in prostora v 
srcu? 

 
Osebno delo: 3 KONKRETNI SKLEPI ZA POSTNI ČAS  
(Listki, pisala) 

- DOBRA LASTNOST: priznam si, prepoznam eno mojo dobro 
lastnost, talent na katero nisem najbolj pozoren in jo v postnem 
času poskušam razvijati, deliti in uporabiti 

- OSEBA – KONFLIKTI: v odnosu do izbrane osebe se bom trudil 
reševati konflikte v ponižnosti, z gledanjem skozi Božje oči, mu 
puščal svobodo in ga skušal slišati 

- STRAH: priznal si bom en svoj strah, pomanjkljivost, se ga 
zavedal, poskusil predajati v Božje roke in v ponižnosti 
prejemati moč za premagovanje le tega 
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Refleksija za udeležence 
(Listke pripravi pisarna.)  

1. Kaj odmeva v meni po tem vikendu? 
2. Kaj bi še posebej pohvalil? 
3. Kaj bi naredil drugače? 
4. Predlogi za naprej. 

 
 
11.00 SVETA MAŠA 
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Molitve 
 

PETEK – večerna molitev 
 
Pripomočki: opeka (lego kocke) 
 
Pesem: Bojim se samote (24) 
 
+ Križ; Angel Gospodov 
 

• Bralec 1   
Gospod spet smo tu pred teboj, malo utrujeni pa vseeno hvaležni za ta dan. 
Hvala ti za vse milosti, ki smo jih prejeli ter vse ljudi, ki smo jih danes spoznali. 
Tu smo, da bi del svojega časa podarili tebi in se med seboj povezali. Ta 
vikend nam odpri srca, da bi skupaj razumeli smisel ponižnosti. 
 

• Bralec 2 
Dobri Bog, čeprav se zavedamo, da je vsak izmed nas edinstven in 
pomemben, na to pogosto pozabimo. Potrditev iščemo pri vrstnikih, namesto 
pri Tebi, ki si na ustvaril in nas neskončno ljubiš. Zato, da bi nas drugi sprejeli, 
smo pripravljeni prikriti svoje temeljne vrednote. Na duhovnih vajah pa nas 
vse povezuješ Ti. Ni se nam treba pretvarjati, saj vsi strmimo k Tebi. Hvala ti 
za vse prijatelje, s katerimi si delimo isto vero. Pomagaj nam, da bomo stali za 
svojimi prepričanji tudi, ko nam bodo postavljene ovire in nas bo strah pred 
drugimi. Nauči nas pristnosti, ter nam pomagaj da bi bili pred tabo takšni 
kakršni smo. Naj odstranimo maske in se trudimo biti takšne, kakršne smo. 
 
/nekaj trenutkov tišine/ 
 
Pesem: Ti najsvetlejša si luč v temi (223) 
 

• Bralec 3 
46 »Kaj me kličete: ›Gospod, Gospod‹ in ne delate tega, kar pravim? 47 Pokazal 
vam bom, komu je podoben človek, ki pride k meni in posluša moje besede 
ter jih uresničuje; 48 podoben je človeku, ki je zidal hišo, globoko kopal in 
postavil temelj na skalo. Ko je nastala povodenj, se je vodovje ulilo proti tej 
hiši, a je ni moglo omajati, ker je bila trdno sezidana. 49 Kdor pa jih sliši in ne 
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uresničuje, je podoben človeku, ki je zidal hišo na zemljo brez temelja. 
Vodovje se je ulilo proti njej in se je takoj zrušila in podrtija te hiše je velika.« 
(Lk6, 46-49) 
 

• Bralec 1 
Gospod želimo ti zaupati. Želimo graditi hišo na tvoji skali, ki je trdna. Vsak 
ima v roki lego kocko, ki predstavlja njega in njegovo vlogo v Cerkvi. Skalo 
predstavlja oltar, ki je Božja miza in predstavlja temelj naše zasidranosti v 
Boga. En za drugim prinesemo na oltar lego kocko. Na njem skupaj zgradimo 
trdno hišo na oltarju- skali.  
 
Pesem: Na tej poti v večnost (115) 
 

• Psalm 73 molimo v dveh zborih 
1Zares, dober je Bog do Izraela, 
do tistih, ki so čisti v srcu. 
2 Jaz pa – moje noge so se skoraj spotaknile, 
moji koraki so malodane spodrsnili. 

3 Zakaj ljubosumen sem bil na bahače, 
ko sem videl mir krivičnikov. 
4 Zakaj nadlog nimajo do svoje smrti, 
njihovo telo je zdravo. 

12 Glej, takšni so krivičniki, 
vedno brez skrbi si kopičijo bogastvo. 
13 Torej sem zaman prečistil svoje srce 
in si v nedolžnosti umival roke. 

14 Saj sem bil pretepan ves dan, 
vsako jutro me je zadela kazen. 
16 Ko sem premišljeval, da bi to spoznal, 
je bila v mojih očeh muka, 
17 dokler nisem prispel do Božjega svetišča, 
spoznal njihovega konca. 

23 Jaz bom vedno s tabo, 
prijel si me za desno roko. 
24 S svojim nasvetom me vodi, 
potem pa me vzemi v slavo. 
25 Koga imam v nebesih? 
Če sem s teboj, si ničesar ne želim na zemlji. 
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27 Zakaj glej, tisti, ki so daleč od tebe, se bodo pogubili. 
28 Jaz pa, Božja bližina je dobrina zame, 
v Gospoda BOGA sem postavil svoje zatočišče, 
da bi pripovedoval o vseh tvojih delih. 

Slava Očetu in Sinu  
in Svetemu Duhu.  
  Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej 
  in vekomaj. Amen. 
 
O Jezus, blagoslovi me; O Gospa moja; Slava Očetu  
+ Blagoslov duhovnika 
 
Pesem: Dobri Bog  
 
 
SOBOTA – jutranja molitev 
 
Pesem: Cvet dišeč (118) 
 
+ Križ; Angel Gospodov 
 

• Bralec 1 
 1 Aleluja! 
Hvalite, GOSPODOVI služabniki, 
hvalite ime GOSPODOVO. 
2 Ime GOSPODOVO naj bo slavljeno 
od zdaj in na veke; 
3 od sončnega vzhoda do njegovega zahoda 
naj bo hvaljeno ime GOSPODOVO. 
4 GOSPOD je vzvišen nad vsemi narodi, 
nad nebesa sega njegova slava. 
5 Kdo je kakor GOSPOD, naš Bog, 
ki ima prestol na višavi; 
6 kakor tisti, ki gleda v nižave 
v nebesih in na zemlji? 
7 Iz prahu vzdiguje slabotnega, 
iz blata potegne ubogega, 
8 da ga posadi med kneze, 
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med kneze svojega ljudstva. 
9 Nerodovitni ženi daje bivati v hiši 
kot veseli materi otrok. 
Aleluja! 
 

• Bralec 2 
Dva človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej 
se je postavil in pri sebi molil takole: Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor 
drugi ljudje: grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. 
Postim se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar dobim. Cestninar 
pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel 
po prsih in govoril: Bog, bodi milostljiv meni grešniku! Povem vam, ta je šel 
opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor 
se ponižuje, bo povišan. (Lk 18,10-14) 
 
Pesem: Ti velik si (Tebi čast in slava) (198) 
 

• Bralec 3   
Manjša šola se je bojevala za finančno preživetje. Stavba je bila v slabem 

stanju. Učitelji in drugi zaposleni pa so bili slabo plačani. Nekega dne je neki 
premožen človek obiskal to šolo in vprašal delavca, ki je čistil tla: »Kdaj bi se 
lahko srečal z ravnateljem?« »Od poldne naprej ga lahko dobite v njegovi 
pisarni,« mu je odgovoril čistilec. Ko je obiskovalec ob tisti uri stopil v pisarno, 
je v ravnatelju prepoznal čistilca, čeprav je bil sedaj drugače oblečen. Čez 
nekaj dni je ravnatelj prejel ček s precej visoko vsoto, saj je premožneža 
njegova ponižnost močno pretresla. Ta dogodek ga je namreč spomnil na 
njega samega pred mnogimi leti, preden si je zgradil bogastvo, ko je sam 
opravljal dela ponižnosti. Takšna dela je postopoma pričel opuščati, saj je 
vedno bol postajal zaslepljen z bogastvom ter napuhom. 

 
• Bralec 4 

Ponižnost ni v tem, da zanikamo svoje talente ali dobre lastnosti, ali da se 
delamo, da nismo tako sposobni kot drugi, da bi nas pohvalili. Ponižnost je 
krepost, ki nam pomaga, da sebe vidimo takšne kot v resnici smo: z vsemi 
dobrimi in slabimi lastnostmi. Ponižnost je priznanje resničnosti. 
 
/nekaj tišine/ 
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• Bralec 2:  
Tudi naša drža med molitvijo je pomembna. Sedaj vse povabim, da 
pokleknemo in tudi s tem pokažemo svojo odprtost in ponižnost do Boga in 
ga prosimo milosti.  
 

• Vsi (dobijo na listih) 
Gospod Bog, pomagaj nam, 
da se naučimo iskrene ponižnosti, 
kajti bolj ko smo ponižni, bližje smo tebi. 
Želimo služiti bratom in sestram zaradi tebe. 
Naj to služenje navdihujeta 
velika ponižnost in ljubezen! 
Kadar bomo čutili, 
da moramo biti odločni, 
naj ostanemo ponižni in ljubeznivi. 
Opogumi nas, 
da bomo prav uporabljali talente, 
ki si nam jih podaril. 
Naj to delamo s hvaležnim srcem, 
v zavesti, da smo jih prejeli od tebe. 
Naj postanemo vedno bolj podobni tebi, 
ki si »krotak in v srcu ponižen«. 
 
+ Tebe ljubim, Stvarnik moj; O Gospa moja; Slava Očetu 
 
Pesem: Nočem več ur (Novi človek sem) (129) 
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SOBOTA – opoldanska molitev 
/V kapeli naj bo nekje na vidnem mestu podoba Marije/ 
 
+ Križ 
 
Pesem: Naj te pozdravim (116) 
 

• Bralec 1 
Mati Marija, mati ponižnosti. V tebi ni raztresenosti. Ti si zbrana v srcu, 
prevzeta od Boga in eno z Njim. Ti se veseliš vsakega človeka, vsakega 
trenutka in situacije, ki ti prihaja na proti. Ti se ne plašiš, temveč se le 
sprašuješ, kaj želi Bog povedati, narediti … Tvoj pogled je združen z Božjim, 
zato vidiš širše, opaziš človeško stisko in kot mati skrbno pristopaš do vseh, še 
posebej do žalostnih, trpečih, obupanih. Tvoja navzočnost pomirja, daje 
upanje in gotovost, da je Gospod na delu. V sebi skrivaš človeško zrelost in 
duhovno lepoto. 
 

• Bralec 2 
Marija, v tebi prepoznavamo pokončno ženo, ki stoji za svojimi vrednotami, ki 
ve kaj hoče in kaj počne. Tvoja pokončnost ima temelje v zaupanju Bogu, v 
drži poslušnosti in odkrivanju Božjega načrta za svoje življenje. Ti si najprej 
prisluhnila temu, kar ti je rekel angel in nato odgovorila. Tvoj pogumen in 
velikodušen »DA« Gospodu te vodi v služenje bližnjim. A tvoje služenje te ne 
zasužnjuje, temveč ti prinaša veselje in svobodo.  
 

• Bralec 1  
Marija, ti veš, kakšne pobude, predloge ima Bog za vsakega izmed nas. 
Pomagaj nam, da bi imeli moč in pogum vstopiti v svojo notranjost ter 
vprašati Boga: »Kaj hočeš od mene?« Hkrati nam pomagaj, da se ne bi bali 
Božjega načrta za naše življenje, preko katerega bo naše življenje obrodilo sad 
in nas napolnilo z veseljem.   
 

• Bralec 2 
Ko se bomo v molitvi spominjali Marijinega oznanjenja, se želimo tudi mi 
postaviti v držo človeka, ki je pokončen, svoboden in odrešen, ki stoji pred 
Gospodom in se z njim pogovarja. Povabim vas, da vstanemo in v zbranosti 
molimo.      
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+ Angel Gospodov  
 
Pod tvoje varstvo pribežimo; Slava Očetu 
+ Blagoslov 
 
Pesem: Pojte z menoj Gospodu (149) 
 
 

NEDELJA – jutranja molitev 
 
Pesem: Hvala (58) 
 
+ Križ; Angel Gospodov 
 

• Bralec 1 
Dve stoletji nazaj so v Barceloni začeli graditi eno izmed najbolj veličastnih 
bazilik na svetu. Gre za mogočno cerkev, ki skriva veliko simbolike, saj naj bi 
vse slavilo Boga. A kljub temu, da je Sagrada Famillia tako mogočna, da jo 
gradijo že več kot 100 let, je znameniti arhitekt Gaudi ob risanju načrtov 
izkazal veliko ponižnost. V Barceloni, kjer cerkev gradijo, so ravno tako griči, 
kot na primer v Rimu. Ko je Gaudi risal načrt za baziliko, je sam pri sebi rekel: 
''Ta bazilika, ki jo bo zgradil človek, bo en meter nižja od gričev, ki so v 
Barceloni in so Božja stvaritev, saj človek ne more in ne sme presegati Boga''. 
 
Pesem: Ti si spremenil (195).  
 

• Bralec 2 
Prisluhnimo odlomku, ki nas bo spremljal skozi dan. 
 
1 Če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, 
če kaj občestvo Duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, 2 dopolníte moje 
veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. 3 
Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte 
v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. 4 Naj nobeden ne gleda samo 
nase, temveč tudi na druge. 5 To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. 

6 Čeprav je bil namreč v podobi Boga, 
se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, 

7 ampak je sam sebe izpraznil 
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tako, da je prevzel podobo služabnika 
in postal podoben ljudem. 

Po zunanjosti je bil kakor človek 
8 in je sam sebe ponižal 
tako, da je postal pokoren vse do smrti, 
in sicer smrti na križu. 

9 Zato ga je Bog povzdignil nad vse 
in mu podaril ime, 
ki je nad vsakim imenom, 

10 da se v Jezusovem imenu 
pripogne vsako koleno bitij 
v nebesih, na zemlji in pod zemljo 

11 in da vsak jezik izpove, 
da je Jezus Kristus Gospod, 
v slavo Boga Očeta. (Flp 2,1-11) 

 
• Bralec 3 

Jezusove misli in občutja izhajajo iz njegove popolne pokornosti Očetu, ki želi, 
da se podarja bratom in sestram vse do darovanja na križu. Enačiti se z 
Jezusom, torej pomeni poglabljati vsak dan pokornost Očetu, ki želi, da se 
podarjamo bratom in sestram, vse do darovanja nas samih. To pomeni biti 
kristjan. Nobene življenjske situacije ni, ki nebi zahtevala, da smo poslušni 
Bogu in da se podarjamo bratom in sestram. Vsak kristjan mora po tej poti. 
Tako je sol in luč v okolju, v katerem živi. To je težko, vendar le to vodi v 
veselje in slavo.  
 
+ Tebe ljubim, Stvarnik moj; O, Gospa moja; Slava Očetu 
 
+ Blagoslov duhovnika 
 
Pesem: Največji (D34) 
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SPOKORNO BOGOSLUŽJE 
 

SOBOTA ZVEČER 
/Bere naj se počasi …berejo naj animatorji/ 
 
Pesem: Nihče ne ljubi te kot jaz (125) 
 

• Bralec  1 
Spoved je velik dar ozdravljanja in globlje povezanosti z Gospodom. Tudi 
tedaj, ko se nam v strogem pomenu ne bi bilo treba spovedati. Spoved je 
priložnost za nov začetek, saj se vrnemo v stanje novega, čistega človeka. 
Spoved je naš drugi krst. Kristjani, ki resno mislimo s hojo za Jezusom, iščemo 
veselje, ki prihaja od radikalno novega začetka z Bogom. To potrebujemo, da 
bi rasli v ponižnosti in ljubezni ter da bi se nas do zadnjega kotička duše 
dotaknila Božja zdravilna svetloba. 
 

• Voditelj 
Bog nas je odrešil na križu, za nas je daroval mnogotere bolečine. Njegove 
roke so pribite na križ, a so še vedno svobodno odprte in s križa objemajo 
vsakega izmed nas, ki priznavamo svojo majhnost in grešnost. Sedaj se bomo 
postavili v Jezusovo držo na križu. Vstanemo in razprostremo roke. Ko bodo 
postale roke pretežke, mirno sedemo in premišljujemo Jezusovo darovanje 
na križu. 
   
(Ko vsi udeleženci naredijo vajo, voditelj nadaljuje. Med to vajo lahko imamo 
tudi glasbeno podlago - instrumental) 
 

• Voditelj 
Svojo skesanost lahko pokažemo tudi z držo telesa. S poklekom bomo izrazili 
svojo majhnost pred veličino Božje ljubezni. V nekaj trenutkih klečanja pred 
Bogom ga lahko tiho prosimo, da nam pomaga spoznati svojo grešnost in nas 
osvobodi navezanosti na greh, ki nas zasužnjuje.  
 
(kratka tišina, nato voditelj nadaljuje) 
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• Voditelj 

Lahko sedemo. (Voditelj počaka, da vsi sedejo.) S sedenjem izražamo držo 
poslušnosti, zato odprimo svoja srca za Božjo besedo in s pesmijo prosimo 
Svetega Duha, da bi jo mogli prav razumeti.  
 
Pesem: Pridi, Sveti Duh (154 zgoraj) 
 

• Bralec 2 
Prišli so v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz 
Jerihe, je slepi berač Bartimáj, Timájev sin, sedèl ob poti. In ko je slišal, da je 
to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti: »Jezus, Davidov sin, usmili se 
me!« Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: »Davidov sin, 
usmili se me!« Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in 
mu rekli: »Le pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj plašč, skočil pokonci in 
pohitel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu je 
dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je 
rešila!« Takoj je spregledal in šel po poti za njim. (Mr 10,46-52) 
 

• Bralec  1 
Bartimaj je vedel, kaj hoče. Verjel je, da je Jezus Odrešenik, da je Davidov sin. 
Jezus ga je našel ob poti, kar pomeni, da ni zataval stran od Boga, čakal je na 
Božji dotik. Okolica ga je grajala, naj utihne, vendar je vztrajal. Tudi mi 
moramo vztrajati in vedeti, kaj je naš cilj - da se približamo Gospodu. Odvrgel 
je svoj plašč, simbolično torej pohlevnost in napuh. Ko ga je Jezus ozdravil, je 
Bartimaj vstal, postal je svoboden.  
 
Spraševanje vesti – naj se izmenjujeta 2 bralca 
 
Kakšen plašč želim danes odvreči, kaj me upogiba, otežuje, da bi lahko z 
veseljem in navdušenjem hodil za Gospodom in razveseljeval bližnje? 
  
Me otežuje plašč egoizma?  
Razmislim, kdaj sem bil v svojih pogledih zaverovan le vase in sem na druge 
pozabil. Kdaj so mi bili pomembni le moji cilji, potrebe, želje, drugim pa nisem 
uspel nameniti pogleda ali preprostega nasmeha, kaj šele, da bi jim namenil 
lepo besedo? Kdaj sem sebe poviševal in zaradi tega druge poniževal? Si 
želim, da bi me drugi vedno ubogali, da bi obveljala moja ideja?  
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Morda me pokriva plašč napuha?  
Sem pripravljen priznati svojo napako ali skušam za svoje napake okriviti 
drugega? Se trudim videti celostno podobo bližnjih ali vidim le slabo in 
negativno (pomanjkljivo) pri drugem? Znam ceniti dobre lastnosti bližnjih? 
Stresam svojo jezo na druge? Ali po mojih ustih prihajajo besede žaljenja, 
opravljanja, obrekovanja? Se trudim živeti po poti evangelija, vere, molitve? 
Skrbim za svojo duhovno rast, poglobitev, za duhovno napredovanje? 
 
Mi je tesno v plašču nevoščljivosti?  
Ali druge blagoslavljam z dobro besedo, molitvijo v srcu? Ali je v meni 
prisotna nevoščljivost; sem ljubosumen; se znam sprijazniti, da nisem tak kot 
drugi (da se stalno ne primerjam z drugimi); se znam veseliti uspehov drugih 
ljudi?  
 
Sem ogrnjen s plaščem nečistovanja?  
Kako skrbim za svojo čistost v mislih, besedah in dejanjih? Kakšen je moj 
odnos do nasprotnega spola, če imam dekle ali fanta – kako gradiva najin 
odnos? Je vrednota čistosti tudi najina vrednota? Kako je z mojim odnosom 
do spolnosti; ali se odločam za ogled filmov in revij, za katere vem, da 
vsebujejo pornografske prizore? Ali je moj odnos do spolnosti zavit v egoizem 
s samozadovoljevanjem? Kakšen je moj odnos do opolzkih vicev, kakšno 
podobo človeka pravzaprav nosim med ljudi, s katerimi živim?  
 
Se morda ovijam v plašč lažne ponižnosti?  
Ali verjamem vase? V svoje talente, svojo vrednost, dragocenost, ali se sam 
teptam – no pa saj nisem tako dober, vse je bila le sreča, dami je uspelo? Ali 
znam sprejeti pohvalo? Ali se smilim samemu sebi in drugim? Iščem vlogo 
žrtve? Ali pa Iščem krivdo v drugih za svoje slabo počutje? Me je strah pred 
odgovornostmi, prihodnostjo? 
 
Ali s svojim plaščem iščem pozornost?  
Kot si otrok želi pozornosti svojih staršev, je tudi v nas pogosto težnja po 
potrditvi in dokazovanju drugim. Delam zato, da bi me drugi opazili, mi 
ploskali? Se hitro užalostim in težko odpustim? 
 
Me morda obdaja plašč ravnodušnosti?  
Bog je v nas položil želje in hrepenenja, da bi lažje spoznali svoje talente in 
stremeli k dobremu. Se zavedam sposobnosti, ki so mi bile dane? Sem zanje 
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hvaležen? Jih uporabljam in razvijam? Se zavedam, da me je Bog poklical, naj 
v svojem življenju izkoristim svoje sposobnosti za dobro? Se kdaj namenoma 
držim nazaj, postajam pasiven? Namesto da bi se zavzel za dobro? Ali kdaj 
Boga zatajim kakor Peter? Se kdaj prepričujem, da nisem dovolj dober za 
nalogo, ki mi jo je zaupal Bog?  
 

• Voditelj 
Človeku gledanje nase, kot na grešnika že od nekdaj ni blizu in to je 
razumljivo; brez zaupanja v Božje odpuščanje se s tem, ko se razkrijemo za 
grešne, v resnici postavimo na sodni stol. 
Toda za tistega, ki na oseben način sprejme Božjo ljubezen, priznanje lastnih 
slabosti naenkrat ni več težko. Postane celo osvobajajoče. Kar naenkrat je 
človek pri Bogu sprejet takšen, kot je. Doživlja, da mu kljub nepopolnosti 
Gospod podarja mesto in poslanstvo v svetu in v svojem načrtu. Zaradi 
usmiljenja, ki ga je sam deležen in tako potreben, prične bolj blago gledati 
tudi na napake drugih.  
 
/Kratka tišina in povabilo k spovedi./ 
 
+ Kesanje; Oče naš  
 
Pesem: Moj Gospod (111) 
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KRIŽEV POT  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAVODILA 

● Pred začetkom pustite kakšnih 5 minut tišine, da je še nekaj priprave 
na spoved. 

● Križev pot naj se bere počasi; animator naj sam presodi, kdaj bo 
trenutek tišine, če to že ni predvideno v samem besedilu. Za sceno 
potrebujemo samo križ in pa reflektor ki samo z ene strani osvetljuje 
ta križ. 

● Letošnji križev pot nima nobenih dinamik – niti ppt-ja, samo križ, 
besedilo. Namenjen je osebnemu razmisleku, pripravi na spoved, 
molitvi  

● Že na začetku je potrebno med udeležence razdeliti listke in pisala 
● Nekje po tretji postaji animator spodbudi in povabi, da udeleženci 

napišejo kakšno prošnjo, ki se jo bo nato tudi prebralo - naj se to 
pove, da ne bo potem kdo presenečen, ko se bo prebralo njegovo 
prošnjo. (naokoli gre košarica); po šesti postaji se košarica vrne k 
animatorju, ki naj prošnje bere po 6 naenkrat (odvisno od števila) – 
animator presodi, ali bo prošnje vključil ali ne. 

● Pesmi so nekje že dodane, animator jih po presoji doda ali izpusti. 
● Nujno - naj bo samo en kitarist, ki zna igrati z občutkom, ali pa samo 

ubira strune 
● Po vsakem sklopu prošenj se odpoje kakšen odpev. 
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Potrebujete 3 bralce 
● Navodilo za bralce: med posameznimi bralci naj bo trenutek tišine – 

sploh tam, kjer je besedilo iz SP. 
● B1 - SP odlomek naj pri vsaki postaji prebere animator (fant) - bere 

naj počasi in dinamično 
● B2 – bralec, ki začenja vsako postajo, ki prebere naslov, molimo te 

Kristus …, ki prebere vprašanja pri vsaki postaji, zaključi vsako postajo 
z usmili se nas… napove pesmi 

● B3 – prebere razmišljanje pri vsaki postaji 
 
Rožni venec (po želji se med samim križevim potom vključi kakšna desetka 
takrat, ko se berejo prošnje): 
 
Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu.  
Skrivnosti: 
1. Ki je za nas krvavi pot potil. 
2. Ki je za nas bičan bil. 
3. Ki je za nas s trnjem kronan bil. 
4. Ki je za nas težki križ nesel. 
5. Ki je za nas križan bil. 
  
  
 pesem: Jezus, k tebi hitim (D20) 
  
UVOD 
 
B1:  
Prišli so na kraj z imenom Getsemani, in Jezus je rekel svojim učencem: 
»Sedíte tukaj, dokler bom molil!«  
S seboj je vzel Petra, Jakoba in Janeza. Osupnil je od groze in začel trepetati. 
Rekel jim je: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite!« In šel 
je malo naprej, se vrgel na tla in molil, da bi šla, če je mogoče, ta ura mimo 
njega. Govoril je: »Aba, Oče, tebi je vse mogoče! Daj, da gre ta kelih mimo 
mene, vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti!« Nato je šel in ugotovil, da 
spijo. Petru je rekel: »Simon, spiš? Nisi mogel eno uro ostati buden? Bedite in 
molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.« 
(Mr 14,32-38) 
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B3: 
Gospod, sedimo tukaj, bedimo skupaj s tabo. A ne samo to, tudi molili bomo, 
vztrajali. Nočemo biti tisti, ki bi med tvojim trpljenjem spali. Ne, želimo biti s 
tabo, te spremljati.  
 
Pesem: Bodi tu in čuj zdaj z menoj (233) 
  
  
1. POSTAJA: JEZUS PRED PILATOM 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
 
B1: 
Takoj zjutraj so Veliki duhovniki sklicali posvet s starešinami in pismouki, torej 
ves veliki zbor. Nato so Jezusa zvezali, ga odpeljali in izročili Pilatu. Pilat ga je 
vprašal: »Si ti judovski kralj?« Odgovoril mu je: »Ti praviš.« Véliki duhovniki so 
ga obtoževali veliko reči. Pilat ga je znova vprašal: »Nič ne odgovarjaš? 
Poglej, koliko reči te obtožujejo.« Jezus pa ni nič več odgovoril, tako da se je 
Pilat čudil. (Mr 15,1-5) 
 
B2:  

● Kolikokrat sem v situacijah, ko obtožujem druge?  
● Ali vem, da s tem drugim povzročam trpljenje?  
● Sem kdaj krivo govoril o drugem, da bi se sam bolje počutil?  
● Sem v sebičnosti spregledal obtoževanje zoper drugega? 

 
B3: 
Gospod, vem: če skušam le malo živeti kakor ti, ne uidem obsodbi. 
Bojim se. 
Že kažejo name s prstom, nekateri se mi posmehujejo, drugi se iz mene 
norčujejo, nekateri se pohujšujejo in mnogi moji prijatelji me nameravajo 
izdati.  
Bojim se ustaviti na sredi poti. Bojim se poslušati človeško modrost, ki šepeta: 
napredovati je treba počasi, vsega ni potrebno dosledno jemati,  
z nasprotnikom se je najbolje pobotati.  
In vendar, Gospod, vem, da imaš prav ti.  
Pomagaj mi boriti se, 
pomagaj mi govoriti,  
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pomagaj mi živeti po tvojem evangeliju do konca, do nespameti, nespameti 
križa. 
 (Molitve, Michael Quoist) 
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
 
 
2. POSTAJA: JEZUS VZAME KRIŽ NA SVOJE RAME 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
  
B1:  
Vojaki so ga odpeljali na dvorišče palače, to je sodne hiše, in sklicali vso četo. 
Ogrnili so ga v škrlat, spletli krono iz trnja in mu jo nadeli. Začeli so ga 
pozdravljati: »Pozdravljen, judovski kralj!« Tolkli so ga po glavi s trstom, 
pljuvali vanj, poklekovali pred njim in se mu priklanjali do tal. Potem ko so ga 
zasmehovali, so mu slekli škrlat in ga oblekli v njegova oblačila. In peljali so ga 
ven, da bi ga križali. (Mr 15, 16-20) 
 
B2: 

● Kdaj pa jaz drugim nalagam križ bližnjim - moji mami, očetu, sestram, 
bratom ...prijateljem?  

● V kakšni obliko so ti križi? So besede, dejanja, lenoba, ignoranca, 
egoizem?  

 
B3: 
Gospod, ti hodiš. Torej je res čas, ko je treba govoriti, in čas, ko je treba 
molčati? 
Ali je torej res čas, ko se je treba boriti, in čas ko je treba tiho in vdano 
prenašati lastne grehe in grehe vsega sveta? 
Gospod, daj mi razumeti, da tudi najbolj plemenito dejanje ne pomeni nič, če 
ni hkrati tiho odreševanje in ker si hotel zame napraviti to pot s križem mi 
pomagaj ob zori vsakega dne kreniti na pot in nositi moj križ.  
(Molitve, Michael Quoist) 
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
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 Pesem: Križ (97) 
  
 3. POSTAJA: JEZUS PRVIČ PADE POD KRIŽEM 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
 
B1: 
S seboj je vzel Petra, Jakoba in Janeza. Osupnil je od groze in začel trepetati. 
Rekel jim je: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite!« In šel 
je malo naprej, se vrgel na tla in molil, da bi šla, če je mogoče, ta ura mimo 
njega.« (Mr 14, 34-35) 
 
B2: 

● Padel je. 
● Nekaj časa se je opotekal kot pijan človek, potem pa se je zgrudil. 
● Bog leži v prahu. 
● Kdo leži v prahu zaradi mene?  
● Koga sem zapeljal v greh? 
●  Kdo je imel zaradi mene težave, ki jih ni mogel nositi in se je zaradi 

tega jezil, stokal, klel? 
 
B3: 
Tudi jaz padam pod težo lastnih slabosti. Utrujen sem, obtežen. Ko padem, se 
počutim poraženega in preziranega. Kako težko se je nato spet pobrati.  
Gospod, daj, da ne bom le krenil za teboj, ampak tudi vztrajal na poti. 
  
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
 
 /Okoli gre košarica s prošnjami./ 
 
 
  



53 
 

4. POSTAJA: JEZUS SREČA SVOJO MATER 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
 
B1: 
»Kakor mati tolaži svojega otroka, vas bom jaz tolažil, v Jeruzalemu boste 
potolaženi.« (Iz 66,11) 
 
B2: 

● Marija se je v Jezusovem trpljenju srečala z njim. Vsak dan se 
srečujem z različnimi ljudmi. Tistimi, ki hodijo mimo mene, tistimi, ki 
bi se želeli ustaviti, tistimi, ki se ustavijo.  

● Ali jih resnično opazim?  
● Vidim stiske in veselje?  

 
B3: 
Z nikomer se zares ne srečam, ga ne začutim. V meni ni razumevanja, saj sem 
obremenjen sam s sabo.  
Gospod, daj da se bom znal ustaviti in prisluhniti sočloveku. Naj si vzamem 
čas zanje, da jih bom začutil, zares srečal, ter z njimi delil svoje razumevanje.  
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
 Pesem: Malo postoj (102) 
  
  
5. POSTAJA: SIMON POMAGA JEZUSU 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
 
B1: 
"Ko so ga odvedli naprej, so prijeli nekega Simona iz Ciréne, ki je prihajal s 
polja, in so mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom." (Lk 23,26) 
 
B2: 

● Vidim breme, pa ga nočem nositi? Sem kdaj podoben Simonu in 
drugim pomagam z nejevoljo, samo zato da imam potem mir?  

● Spet drugič bi pomagal, pa nimam poguma zaradi drugih.  
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● Kolikokrat pa sem sam sebi zadosten, ne potrebujem drugih ali si ne 
želim njihove pomoči? Se zanašam samo nase? 

 
B3: 
Težko mi je prositi za pomoč, ker nočem biti odvisen od drugih ali jim 
pokazati svojo nemoč. 
Gospod, potrebni so mi drugi. 
Človekova pot je preveč trda, da bi jo prehodil sam. Toda jaz odbijam roke, ki 
se prožijo proti meni. Delati hočem sam, boriti se hočem sam, uspeti hočem 
sam. Ko vendar ob meni stopa prijatelj, brat, starš … 
Ti si jih postavil tja, Gospod, in vse prevečkrat se zanje ne zmenim.  
Gospod, daj mi, da odkrijem, daj mi, da sprejmem na svoji poti vsakega 
Simona, pa čeprav bi bil med tistimi, ki so prisiljeni. 
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
 
 
6. POSTAJA: VERONIKA OBRIŠE JEZUSU OBRAZ 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
  
B1: 
“Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!” (Lk 6,36) 
 
B2: 

● Veronika se je usmilila Jezusa. Je imela sočutno srce? Ali je to naredila 
zaradi lastne potrebe oz. strahu?  

● Kaj pa jaz? Velikokrat trpijo ljudje okoli mene, vendar raje pogledam 
stran, ker je tako lažje. Zakaj ne olajšam trpljenja s prijazno besedo? 
Zakaj enostavno ne pomagam? Ali me je sram? Me je sram, kako 
bodo drugi gledali name? Me je sram biti usmiljen? 

 
B3: 
Gospod, ti si bil prvi, ki si izkazal usmiljenje. Kako močno in dobro je tvoje 
srce! Ti, kralj, prvi med vsemi. 
Če trpim in nimam več oči in srca za ljudi, mi ti razsvetli oči in osvobodi srce 
sebičnosti, ki se posebno trpečemu tako rada vsili. Pomagaj mi, da ne bom 
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vedno mislil le nase. Daj, da bom opazil vsako majhno žrtev ljubezni, da jo 
bom cenil in bom zanjo tudi hvaležen.  
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
 
/Poberejo se prošnje./ 
 
 
7. POSTAJA: JEZUS PADE DRUGIČ 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
  
B1: 
»Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo 
o vas lažnivo govorili.«  
(Mt 5, 11) 
 
B2: 

● Padeš prvič ... Se pobereš. Padeš drugič. Pobrati se je tako težko, ker 
že veš, kakšen napor je potreben, da vstaneš. Pa vendar vstaneš in si 
naložiš težki križ na, od bičanja, razbrazdano telo. Trpiš, vendar greš 
naprej. Za nas! 

● Se znam pobrati ko padem? Se znam pobrati ko padem večkrat?  
● Ali se znam kaj naučiti iz padcev ali vedno mislim, da so drugi krivi za 

moje padce in težave? 
 
B3: 
Tudi jaz spet in spet padam v greh. Ponavljam isti greh. Nisem stanoviten. 
Moj trdni sklep ni trden.  
Gospod, daj, da razumem, da ne zahtevaš, da pod križem ne smemo nikoli 
oslabeti, ampak le to, da moramo vedno spet vstati. Daj mi spoznanje, da je 
vse to naše življenje na zemlji vedno novo vstajenje, vedno novo začenjanje. 
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
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8. POSTAJA: JEZUS TOLAŽI ŽENE 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
  
B1: 
"Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in 
svojimi otroki!" (Lk 23,28) 
 
B2: 

● Ali me gane trpljenje, tvoje trpljenje in trpljenje ljudi?  
● Ali mi je težko priznati lastne grehe? Si priznam da sem grešnik? 

 
B3: 
Težko mi je priznati svoje grehe. Še težje pa jih obžalujem. Lažje je jokati nad 
slabostmi drugih, ki jih vidim kot grešnike. Sam se mednje takrat ne štejem. 
Ne upam si pogledati v ogledalo in si nočem priznati lastnih napak. Ogledalo 
raje obračam v druge. Ob križu pa so žene. Jočejo, ihtijo. Vemo zakaj? Žene 
gledajo, kaj smo naredili z grehi Kristusu. One pa so brez moči, ne morejo 
pomagati. Zato jočejo, jočejo iz sočutja. 
Gospod videl si jih, slišal. Daj mi razumeti, da sem grešnik. 
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
 
Pesem: Moj Jezus, Rešitelj (112) 
  
  
9. POSTAJA: JEZUS PADE TRETJIČ 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
  
B1: 
Jezus mu je rekel: »Resnično, povem ti: To noč, preden bo petelin zapel, me 
boš trikrat zatajil.« (Mt 26, 34) 
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B2: 
● Ali se zavedam, da lahko s kruto besedo sočloveka porinem, da pade? 

Da pade in se poškoduje. Se zavedam, da to morda ni njegov prvi 
padec? Da zaradi moje besede zelo trpi in se ne zna pobrati? 

 
B3: 
Jezusu je telesna moč pošla: zaradi naših grehov ranjen in zaradi naših 
hudobij potrt se je tretjič zrušil pod težo križa. Gospod je nanj naložil 
pregreho vseh nas.  
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
 
 
10. POSTAJA: JEZUSA SLEČEJO IN MU PONUDIJO GRENKO PIJAČO 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
  
B1: 
Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, kar pomeni ›kraj lobanje‹, so mu 
dali piti vina, pomešanega z žolčem. In pokusil je, a ni hotel piti. Ko so ga 
križali, so si razdelili njegova oblačila, tako da so žrebali.  
(Mt 27,33-35 ) 
 
B2: 

● Več dam na zunanjo lepoto, kot pa na čistost srca. Ni mi težko 
razgaliti svojega telesa, s katerim lahko tudi druge pohujšam. Kako 
preprosto je postaviti telesne potrebe na prvo mesto.  

● Imam premalo čuta sramežljivosti? Se samozadovoljujem? Gledam 
pornografijo?  

● Je zame nasprotni spol samo spolni objekt?  
● O, moji grehi s telesom in spolnostjo. Misli, želje, pogledi, dejanja. 

Kako je ves svet obseden s tem, pa laže, da je to ljubezen. Morda tudi 
jaz? 
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B3: 
Slekli so ga pred vso množico. Kako mučno mu je bilo. Gospod, daj da bo 
moje srce sramežljivo, naj občuti sram in svoje telo vidi kot posvečen tempelj 
sv. Duha. Naj ne zlorabljam svojega telesa. 
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
  
Pesem: Križ (97) 
  
 
11. POSTAJA: JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
  
B1: 
"Bila pa je tretja ura, ko so ga pribili na križ. Z njim so križali tudi dva 
razbojnika, enega na njegovi desnici in enega na levici." (Mr 15,25.29) 
 
B2: 

● Pribili so ga: roke, noge, za vse, kar sem slabega storil z rokami, za vse 
moje napačne korake, slaba pota.  

● Kolikokrat česa nisem storil: nisem pomagal, je lenoba prevladala, 
nisem opravil svojih dolžnosti … .  

● Ko naredim kaj narobe, ko padem, ali si znam priznati - sebi, drugim 
in predvsem Bogu?  

 
B3: 
Za vsakogar pride enkrat čas, ko ne more storiti ničesar več, ko ne more delati 
dobro drugemu, ko ne more…  
A eno lahko naredi: položi srce in voljo v roke Bogu. Le tesno, prav tesno se 
okleniti Očetove volje in tiho vztrajati in čisto njemu prepustiti, naj se bliža 
dober ali slab konec. 
Gospod, kadar pride ta čas, boš pri meni, vem. Moč tvojega križa bo takrat v 
meni in me bo krepila. 
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
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12. POSTAJA: JEZUS UMRE NA KRIŽU 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
 
B1:  
Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: “Oče, v tvoje roke izročam svojega 
duha.” In ko je to rekel, je izdihnil. (Lk 23,46) 
 
(nekaj trenutkov tišine) 
 
B2: 

● Umrl je za moj greh, ki je ubil v meni božje življenje, ali ga vsaj 
postavil v nevarnost. Ko je umiral, je klical: "Oče, odpusti jim, saj ne 
vedo kaj delajo." 

● Kaj pa jaz? Znam odpuščati, se znam opravičiti, se znam vživeti v 
bližnjega in ga skušam razumeti? 

 
B3: 
Sam sebe je izničil, podobo hlapca vzel nase, postal podoben ljudem in bil po 
zunanjosti kakor človek. Ponižal se je in je bil pokoren do smrti, smrti na križu. 
(Flp 2, 7-8) 
Cena je plačana in mi smo odrešeni. Večni Oče je sklenil, da nam ne bo 
odpustil zastonj, zato da bi nam izkazal posebno naklonjenost. Blagovolil nas 
je, narediti dragocene zanj. Kar se kupi, ima vrednost. Lahko bi nas odrešil 
zastonj, samo s preprostim 'zgodi se' svoje volje. Ampak, da bi nam pokazal 
svojo ljubezen, je določil ceno; in če je že morala biti neka cena za nas, če je 
že morala biti neka odkupnina za krivdo naših grehov, ni mogla biti nič 
drugega kot smrt njegovega Sina v naši naravi. 
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
  
Pesem: Ti si šel na križ (196) 
  
 
  



60 
 

13. POSTAJA: MATI VZAME MRTVEGA SINA V NAROČJE 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
  
B1: 
»In tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.« (Lk 
2, 35) 
 
B2: 

● Marijino srce ponavlja: Glej, dekla sem Gospodova. Marija je kljub 
svoji bolečini, v polnosti predana in zvesta Bogu. Kaj je z mojo 
zvestobo, ko sem na tleh?  

● Sem polovičarski in predanost Bogu pogojujem zgolj z dobrimi 
stvarmi?  
 

B3: 
Tvoje delo je končano, lahko greš s križa k počitku, zaslužiš si ga. Počivaj v 
Marijinem naročju.  
Gospod, želim si biti v polnosti predan Tebi in hoji za teboj. Naj se veselim 
tako v lepih stvareh, kot tudi v trpljenju. Pri tem naj mi pomaga zgled tvoje 
matere Marije, ki je bila v polnosti ponižna Božjemu načrtu, poslušna in 
predana.  
  
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
 
 
 14.   POSTAJA: JEZUSA POLOŽIJO V GROB 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 
  
B1: 
Prišel je tudi mož, ki mu je bilo ime Jožef. Bil je član vélikega zbora, dober in 
pravičen mož, ki ni soglašal z njihovim sklepom in ravnanjem. Doma je bil iz 
judovskega mesta Arimateje in je pričakoval Božje kraljestvo. Ta je stopil k 
Pilatu in prosil za Jezusovo telo. In snel ga je s križa, ga zavil v kos platna in 
položil v grob, izdolben v skalo, kamor ni bil še nihče položen. Bil je dan 
pripravljanja in bližala se je sobota. Žene, ki so prišle z Jezusom iz Galileje, so 
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šle za Jožefom.  
Videle so grob in kako je bilo njegovo telo položeno. Nato so se vrnile ter 
pripravile dišave in miro.  
V soboto pa so po zapovedi počivale. (Lk 23,50-56) 
 
B2: 

● Kolikokrat pokopljem kakšno stvar, jo položim v grob, češ, ni več 
rešitve? Ali res ne vidim, da je včasih smrt potrebna, da se rodi nekaj 
novega, še lepšega? 

● Sem pripravljen, da Jezus umre zame, zato, da bom jaz zaživel v 
polnosti in svobodno? 

  
B3: 
Gospod, ni še konec. 
Vem: »Umiral boš do konca časov.« 
Ljudje se na križevem potu menjavajo. 
Vstajenje bo popolno šele ob koncu sveta. 
To je moje upanje, Gospod, moje nepremagljivo upanje. 
V mojem malem trpljenju ni delca, ki ga ti še ne bi preživel in spremenil v 
neskončno odrešenje. 
  
USMILI SE NAS, O GOSPOD. 
USMILI SE NAS. 
  
Pesem: Nebeški Jeruzalem (D37) 
 
  
ZAKLJUČEK 
 
B1:  
Kaj bomo torej rekli? Naj vztrajamo v grehu, da se pomnoži milost? Nikakor 
ne. Le kako bomo mi, ki smo odmrli grehu, mogli še živeti v njem? Ali mar ne 
veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo 
smrt? S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, 
kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na 
pot novosti življenja. Če smo namreč z njim zraščeni v podobnosti njegove 
smrti, bomo tudi v podobnosti njegovega vstajenja. Vemo, da je bil naš stari 
človek križan z njim vred, da bi bilo telo greha uničeno in da bi mi več ne 
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hlapčevali grehu. Kajti kdor je umrl, je opravičen greha. Če pa smo s Kristusom 
umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je 
bil obujen od mrtvih, več ne umre; smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je 
umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu. Tako tudi 
vi: mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu. (Rim 
6,1-11) 
 
 
Pesem: Moj Gospod (111) 
 
 
/po koncu naj eden izmed duhovnih voditeljev izpostavi Najsvetejše– trenutek 
tišine, … Adoracija naj bo vodena, bere naj se počasi, naj bo dovolj tišine… 
Dobro je, da je pred mašo krajši odmor, vendar je potrebno biti pozoren na to, 
da ni moteče, če še poteka spoved./ 
  
 
Predlogi pesmi: 
Vzemi srce moje (219) 
Čakaj in moli Boga (D8) 
Bodi tu in čuj (233) 
Hvalite vsi rodovi (236) 
Jezus, k tebi hitim (D20) 
Nebeški Jeruzalem (D37) 
Res velik si, Bog (D48) 
Gospod je moja moč (238) 
Znova se lahko rodiš (226) 

Vsak dan (213) 
Ti si šel na križ (196) 
Oče, dobri Oče (136) 
Križ (97) 
Na križ si šel Gospod (113) 
Nihče ne ljubi te kot jaz (125) 
Moj Jezus, rešitelj (112) 
Jezus, k tebi hitim (D20) 
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 ADORACIJA 
 

SOBOTA – adoracija in molitev pred Najsvetejšim 
Adoracija bo takoj po križevem potu, medtem, ko še vedno poteka sveta 
spoved. Berejo naj animatorji, izmenjaje, razločno in v primernem tempu. Naj 
bo dovolj časa tudi za tišino. 
 
Pripomočki: molitev na listih 
Pesem: Kličem Svet si (Poklonim se) (86) 
 
/ Med pesmijo se izpostavi Najsvetejše. / 
 

• Vsi (molitev bodo dobili na listih) 
Pridi, Sveti Duh. 
Vse moje bitje je bilo ustvarjeno za ljubezen, 
Pa pogosto izberem samoljubje. 
Vem, da je vse, kar mi podarjaš, za to, da delim.  
Ti me želiš napolniti z lepimi stvarmi, 
Da bi bil kot vrč, ki pogasi žejo bližnjih. 
Izbral si me, da bratom prenesem nekaj sreče. 
A težko delim svoje stvari 
In darujem svoj čas bratom. 
Odpri moje samoljubno srce, duh ljubezni,  
Da bom radosten, ko se bom podarjal drugim. 
Ne dopusti, da bi bil prikrajšan za veselje velikodušnega srca. 
Ne dopusti, da bi ostal zaprt v lastne skrbi, 
In pomagaj mi odkriti Jezusa v vsakem bratu. 
Pridi, Sveti Duh, Amen.  
 
Pesem: Bodi tu in čuj zdaj z menoj (233) 
 

• Bralec 1 
10 »Dva človeka sta šla v tempelj molit: eden je bil farizej, drugi cestninar.11 
Farizej se je postavil in pri sebi molil takóle: ›Bog, zahvaljujem se ti, da nisem 
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kakor drugi ljudje: grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta 
cestninar. 12 Postim se dvakrat na teden in desetino dajem od vsega, kar 
dobim. 13 Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, 
ampak se je tolkel po prsih in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹ 14 
Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne; kajti vsak, kdor se povišuje, 
bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« (Lk 18,10-14) 
 
Tišina  
 
Pesem: V Gospodu je moja moč (238) 
 

• Bralec 2 
Papež Frančišek je med neko velikonočno vigilijo povedal: »Za vstop v 
skrivnost potrebujemo ponižnosti, ponižnosti, da se sklonimo, da sestopimo s 
podstavka svojega tako napuhnjenega jaza, svoje domišljavosti; potrebujemo 
ponižnosti, da spremenimo svojo samopodobo in priznamo to, kar resnično 
smo: ustvarjeni z dobrimi in slabimi platmi, grešniki, ki potrebujemo 
odpuščanje. Za vstop v skrivnost potrebujemo to ponižanje, ki je nemoč, 
izpraznitev samomalikovanja … potrebujemo češčenje. Brez češčenja Boga ni 
mogoče vstopiti v skrivnost.« 
 
Trenutek tišine 
 

• Bralec 3 
V meni so strahovi, negotovost in omahljivost. Dovolj so že besede prijatelja, 
posmehovanje kakšnega sošolca ali jedke opazke sodelavca, da skrijem svojo 
vero. Iz strahu pred trpljenjem in morebitnimi težavami bežim, ker se bojim 
tvegati in tako pozabim na vse obljube ljubezni in zvestobe. Gospod, prosim 
Te, daj mi pogum, da bom ponižen in bom zmogel priznati svojo šibkost ter se 
bom vrnil k Tebi vsakokrat, ko me moje napake in nezvestoba oddaljijo od 
Tebe. Amen. 
 
Pesem: Jezus, k tebi hitim (D20) 
 
/adoracija v tišini/ 
Pesem: Luč (D26)  
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