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POSTNE DUHOVNE VAJE 2020 
URNIK  
 

Petek 
16.00 odhod animatorjev 
18.00 zbiranje 
19.00 večerja 
20.00 sestanek animatorjev 
20.30 skupna predstavitev udeležencev in prepevanje pesmi 
21.00 predstavitev animatorjev, delitev po skupinah in spoznavanje  
21.45 skupni uvod v temo  
22.30 molitev in besedica za lahko noč 
 

Sobota 
7.00 dobro jutro 
7.20 telovadba 
7.30 jutranja molitev 
8.00 zajtrk 
9.00 skupni uvod  
9.30 delo po skupinah  
10.45 odmor 
11.15 delo po skupinah  
12.45 opoldanska molitev 
13.00 kosilo 
15.30 pričevanje 
16.30 odmor 
16.45 delo po skupinah 
18.30 večerja 
19.00 sestanek animatorjev 
19.30 priprava na sv. spoved 
20.00 priložnost za sv. spoved, križev pot in adoracija 
22.15 sveta maša 
23.15 druženje 
24.00 besedica za lahko noč 
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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 2020 

 
Prijatelj v svetu, ne na spletu 
 

Letošnja rdeča nit postnih duhovnih vaj bodo naši odnosi. Spoznali 
bomo, kako pod vplivom virtualnega sveta postajamo vedno bolj 
osamljeni, ter da na drugi strani samota ni nujno negativen pojem. 
Ozavestili bomo, kaj je pomembno za gradnjo odnosov z bližnjim in kaj 
vse moramo vložiti, če želimo, da postanejo le ti globlji in intimnejši. 
Vrhunec vikenda pa bo seveda tisti najpomembnejši, odnos z Bogom. 
Pogovarjali se bomo o pomenu evharistije, o tem kako se Bog vedno 
znova za nas daruje in kaj to pomeni za naše življenje.   
 
I. tema: OSAMLJENOST (Odsotnost odnosa) - Beg pred resničnostjo 
II. tema: ODNOS Z BLIŽNJIM - Biti z drugim 
III. tema: ODNOS Z BOGOM (Evharistija) - Bog z mano 
IV. tema: SPREMEMBA ODNOSOV - Z Bogom 
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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. 
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PETEK ZVEČER               predstavitev 
 

Spodbuda, da se zberete skupaj čimprej, ko pomijete posodo, saj bi ob 
20.30 začeli s petjem.   

 
20.30 SKUPNA PREDSTAVITEV - SPOZNAVNI VEČER (30 min) 
 

1. VSE O TEBI 
Pri igri sodelujejo vsi hkrati. Animator bere oz. si izmišljuje poljubne 
trditve, udeleženci pa se morajo nanje, kot odgovor, ustrezno odzvati.  
 
Primeri trditev: 
Zaploskaj, če imaš brata. 
Poskoči, če imaš dve sestri. 
Udari z nogo ob tla, če si zaljubljen, 
Zakriči juhej, če imaš psa. 
Z rokami si pokrij usta, če je tvoja najljubša barva rdeča. 
Vstani oz. sedi, če rad bereš. 
Objemi soseda, če ne maraš cvetače. 
Dvigni desno roko, če si prvič na duhovnih vajah,. 
.… 
 

2. KAMEN, ŠKARJE, PAPIR IN IMENA 
Potrebujemo pisala (in listke). Udeleženci med seboj igrajo kamen, 
škarje, papir; poraženec napiše svoje ime zmagovalcu na roko ali listek; 
prvi, ki zbere npr. 10 ali 15 imen (animator takrat igro takoj prekine!) 
mora »najti« ustrezne lastnike zapisanih imen, če se zmoti, se igra 
nadaljuje, »nesojeni zmagovalec« pa mora pridobiti tudi priimke. 
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21.00 predstavitev animatorjev, delitev po skupinah in 
spoznavanje (45 min) 
 
Udeležence razdelimo v skupine, v katerih bodo cel vikend.  
 

1. UGOTAVLJANJE IMEN 
Potrebujemo pisala/flomaster in en plakat. 
Skupina izbere enega prostovoljca in del telesa, s katerim bo napisal 
svoje ime. Ostali ugibajo, kako mu je ime.  
Npr. s komolcem se podpiše Lara, z usti Tadej, z nogami Tina... 
Tisti, ki se poznajo že vnaprej morajo ostati tiho. 
 

2. VERIGA  
Igro lahko začne animator. O sebi pove neko dejstvo oz. lastnost. Roko 
si postavi v bok. Prvi, za katerega prav tako velja to dejstvo oz. lastnost, 
se 'priključi verigi' in sicer tako, da eno svojo roko dá skozi roko v boku 
prejšnjega. Tako se oblikuje veriga. Potem ta nov člen pove svoje ime 
in novo dejstvo/lastnost. Tako se igra nadaljuje. Pomembno je, da se 
vsakič pridruži samo en nov člen k verigi.  
Če dejstvo, ki ga nekdo pove, ne velja za nikogar, ki še ni del verige, 
oseba pove novo dejstvo. Igra se zaključi, ko se sklene krog.  
 
Primer dejstva: Sem najstarejši otrok v družini. Rad imam banane. 
Prihajam iz Ljubljane. 
 

3. CAR 
V krogu je en stol manj kot je ljudi, nekdo stoji v sredini in pove neko 
svojo lastnost/kar mu je všeč. Vsi, ki imajo isto lastnost, se zamenjajo 
na stolih, tisti, ki je v sredi, se poskuša usesti. Če ni nikogar, ki bi se 
zamenjal, vsi naenkrat tistemu, ki je povedal lastnost, rečejo: 
»CAAAR!«. Car potem pove naslednjo lastnost. 
 

4. PRIJATELJSTVO NA VRVICI 
Imamo pol toliko vrvic kot udeležencev v skupini. Animator ima v roki 
ves šop in ga drži na sredini kroga tako, da vsi konci vrvic visijo navzdol. 



8 
 

Udeleženci primejo vsak svoj konec vrvic. Tista dva, ki poprimeta za 
isto vrvico, se spoznata, pogovarjata 3 minute, tako, da na koncu čim 
bolje predstavita drug drugega celi skupini. 
 
 

21.45 UVOD V TEMO (45 min) 
Uvod v temo pripravijo animatorji skupaj z duhovnimi voditelji za vsak 
posamezni vikend. Kdo in kako se boste dogovorili na sestanku 
posameznega termina. 
 
Pri uvodu v temo preberemo celoten svetopisemski odlomek, ki nas bo 
spremljal ta vikend - Lk 24, 13-37: 

 
13 In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se 

imenuje Emavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema. 14 
Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. 15 In medtem ko sta 
se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z 
njima. 16 Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. 17 Rekel 
jima je: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta 
obstala 18 in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je 
odgovoril: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo 
te dni?« 19 »Kaj neki?« je rekel. Dejala sta: »Kar se je zgodilo z Jezusom 
Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom 
in vsem ljudstvom; 20 kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji 
izročili v smrtno obsodbo in ga križali. 21 Mi pa smo upali, da je on tisti, 
ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to 
zgodilo. 22 Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko 
so bile zgodaj zjutraj pri grobu 23 in niso našle njegovega telesa, so se 
vrnile in pripovedovale, da so imele celó videnje angelov, ki so dejali, da 
živi. 24 Nekateri izmed naših so šli h grobu in so našli vse takó, kakor so 
pripovedovale žene, njega pa niso videli.« 25 In on jima je rekel: »O 
nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali 
preroki! 26 Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo 
slavo?« 27 Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, 
kar je napisano o njem v vseh Pismih. 
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28 Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je 
delal, kakor da gre dalje. 29 Silila sta ga in govorila: »Ostani z nama, 
kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, da bi ostal pri 
njiju. 30 Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil 
in jima ga dal. 31 Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa 
je izginil izpred njiju. 32 In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce 
gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?« 33 Še tisto 
uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstere in 
tiste, ki so bili z njimi. 34 Govorili so, da je bil Gospod resnično obujen in 
se prikazal Simonu. 35 Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo 
na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. 
36 Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: 
»Mir vam bodi!« 37 Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da 
vidijo duha. 
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SOBOTA DOPOLDNE  

I. tema in začetek II. teme 

 
9.00 SKUPNI VSEBINSKI UVOD  
 

9.30 DELO PO SKUPINAH  
 

I. OSAMLJENOST (Odsotnost odnosa) - Beg pred resničnostjo 

 

 Pripomočki: vrv ali črta, napisa SAMOTA in OSAMLJENOST, 
listki s trditvami. 

 
 Čas: 1 h 

 

 Cilj: Udeleženci ozavestijo kaj je osamljenost ter da je ta 
prisotna tudi med mladimi. Nadalje razmislijo kaj nas pripelje 
do osamljenosti in spoznajo, da ima pri tem lahko zelo veliko in 
pomembno vlogo virtualni svet - družabna omrežja. Prek 
pogovora odkrijejo zakaj je temu tako. 
 

 Ključne besede: osamljenost, samota, individualizem, 
tekmovalnost, virtualni svet. 

 

Spoznavna igra (5 min) 

Vsak pove eno lastnost osebe na svoji levi strani. Nič hudega, če ga ne 
pozna, lahko tudi ugiba. Nato pa oseba na levi pove, ali trditev zanj 
velja ali ne, in ga dopolni. 

Dinamika (5 min) 
 Pripomočki: napisa SAMOTA in OSAMLJENOST, listki s trditvami. 

Napisa OSAMLJENOST in SAMOTA položimo vsakega na svoj konec 
prostora. Animator bere trditve, udeleženci pa se prestavljajo na tisto 
stran, kamor mislijo, da trditev ustreza. Animator polaga trditve tja, 
kamor se jih večina usmeri. 
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Animator izbere 6 trditev - situacij: 

o Starši so se ločili, prijatelji to vedo, pa me nihče ne vpraša, kako se 
ob tem počutim jaz. 

o Mama je hudo zbolela, doma imamo 'štalo', jaz pa se z nikomer o 
tem ne morem pogovoriti. 

o V šoli se prijatelji pogovarjajo samo o stvareh, ki me ne zanimajo, 
so otročji in nimajo enakih vrednot. 

o V petek zvečer doma berem knjigo mojega najljubšega avtorja. 
o V soboto grem sam v hribe. 
o Grem sam med tednom k sveti maši ali k adoraciji. 
o Grem sam na duhovne vaje. 
o Nisem vključen v nobeno skupino. 
o Skupina sošolcev me ni povabila zraven na izlet. 
o Sošolec/sošolka praznuje rojstni dan, vsi so prišli, mene pa ni bilo. 
o Sam grem na koncert, dogodek, na tek … 
o Grem sam na kavo.  
o Grem sam na pijačo in v tišini zrem v kozarec.  
o Imam zelo zgovorno starejšo sestro in doma ne pridem do besede.  
o Ko pridem domov, me nihče ne vpraša, kako je bilo oz. je 

pomembno samo to, kar so oni delali. 
o Moja družina/prijatelj pozabi na moj rojstni dan. 
o Ko sem bolan, nihče ne pride na obisk. 
o Celo popoldne sem igral računalniške igrice.  
o Rad bi igral nogomet, pa ne dobim dovolj soigralcev. 

 

Pogovor (50 min) 
 
1. RAZLIKOVANJE SAMOTE IN OSAMLJENOSTI 

Iz dinamike poizkusimo najti razlike in opisati, kaj je samota in kaj 
je osamljenost. Poiščemo pozitivne in negativne lastnosti obeh 
besed. 
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ZA ANIMATORJA: Osamljenost pomeni biti nepovezan z drugimi, 
pomanjkanje pripadnosti, občutek nerazumevanja, nesprejetosti, 
zavrnjenosti … Samota pomeni biti sam s sabo; biti v tišini, miru, odsotnosti 
elektronskih naprav. 

 
2. PREPOZNAVANJE OSAMLJENOSTI (15 min) 
 

o Kako opaziš, da je nekdo drug osamljen? Kakšni so znaki 
osamljenosti? 

o Če se veliko družiš, ali to pomeni, da nisi osamljen? 
o Ali obstaja osamljenost v virtualnem svetu? Ali si lahko osamljen, 

kljub temu, da imaš na FB veliko prijateljev – ves čas imaš odprte 
pogovore na messengerju? (Zaradi osamljenosti v resničnem svetu, 
zbežiš v virtualni svet, kjer imaš navidezno veliko družbe.) 

 

ZA ANIMATORJA: Mladostništvo je obdobje, ko imaš veliko prijateljev in ti 
veliko pomenijo, daš veliko na njihovo mnenje. Vendar mora prijateljstvo 
rasti in počasi se moraš naučiti razločevati kdo je pravi prijatelj, komu lahko 
več zaupaš, kdo ti bo stal ob strani v stiski. Vprašanje je, če so 'prijatelji', s 
katerimi se lahko imaš 'fajn' in veliko časa preživite skupaj, zares pravi 
prijatelji.  

 
o Ali osamljenost kdaj opaziš tudi pri sebi?  

 
Za študente 
o Kdaj to opaziš? V kakšnih situacijah? 
o Kaj narediš, ko se počutiš osamljenega? 
o Kje je vzrok za tvojo osamljenost?  
o Je vzrok v družbi ali v tebi?  
o Se počutiš osamljenega, ker nimaš fanta/dekleta?  

 
o Kaj vodi v osamljenost? (Lahko napeljemo na tematiko, da je vzrok 

za osamljenost individualizem, tekmovalnost in virtualni svet-glej 
spodaj). 

 
3. INDIVIDUALIZEM (10 min) 
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o Ali rajši sam gledaš film/serijo/greš spat/igraš igrice/veliko 
telovadiš namesto, da se družiš s prijatelji? 

o Je nekdo, ki je introvertiran nujno tudi osamljen? 
o Spomni se situacije, ko si zavrnil druženje na račun lenarjenja. 

Kako si se po tem počutil? 
o Kako doživljaš osamljenost, če veš, da je ta posledica moje lenobe? 

Kakšen odnos imaš do te osamljenosti?  

Za študente 
o Študentsko delo – ali res rabiš denar in zato žrtvuješ vse 

odnose (nimaš časa za kave, nimaš časa za prostovoljstvo)? 
o Gre za preživetje ali nadstandard?  

 
4. TEKMOVALNOST (10 min) 
 

o Če si dejaven na veliko različnih področjih, koliko časa nameniš 
svojim najbližjim (družina, najboljši prijatelji)? 

o Želja po uspehu, dobrih ocenah. Ali se za dosego tega ves čas učiš 
in v enem mesecu nimaš niti ene ure, da greš npr. s prijateljem na 
kavo? Čemu daš prednost – učenju ali druženju? (Nekoliko 
provakativno vprašanje – najboljše je pravo razmerje med obojim.) 

o Kaj v tebi povzroča tekmovalnost? Se zaradi primerjanja z drugimi 
osamiš? 

o Kdaj se preveč primerjaš z drugimi ali iščeš napake drugih?  
o Se distanciraš od prijateljev, da ne bi spoznali tvoje šibkosti (v 

šibkostih ostajaš sam)?  
o Se ti zdijo drugi boljši od tebe in se ne želiš vključiti v njihovo 

družbo/dejavnosti, saj te je strah, da ne boš dosegel 'standardov' 
te družbe? 
 

5. VIRTUALNI SVET (15 min) 

ZA ANIMATORJA: Mladim želimo sporočiti, da je virtualni svet lahko nevaren, 
zato ga moramo uporabljati odgovorno (po pameti). 

o Kaj je virtualni odnos?  
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Naj skupina sama definira, da bodo vedeli, o čem govorijo. Odnos, ki se gradi 
večinoma preko spleta ali je samo preko spleta. 

o Katere so pasti virtualnega sveta? (zapravljanje časa, 
poneumljanje, ustvarja iluzijo realnosti) 

o Kdaj uporabljaš socialna omrežja, internet? Kolikokrat na dan in 
kaj iščeš? 

o S kakšnim namenom (učenje, počitek, odmor, beg, ko nimaš česa 
početi, da se zamotiš, za 'sprostitev')? 

o Kako tvoriti in ohranjati odnose v virtualnem svetu? Misliš, da bi 
moral vsakogar, ki je tvoj virtualni prijatelj, spoznati tudi v živo? 

o Kako se počutiš, ko nisi na telefonu (brez tehnologije)? Ko ga 
pozabiš doma, nimaš časa za uporabo (vikendi)?  

o Kako se počutiš, ko so vsi ostali okrog tebe na telefonu? Kako 
ravnaš v takšnih situacijah? 

o Popolna slika življenja, idealiziranost? V kolikšni meri misliš, da 
podobe iz interneta vplivajo na tvojo predstavo o življenju? 

o Kako samega sebe predstavljaš na socialnih omrežjih? Koliko poveš 
o sebi ter kaj konkretno? Ali lažje poveš nekaj, kar ti je sicer v živo 
težko?  

ZA ANIMATORJA: Uporaba interneta sproža sproščanje hormona dopamina – 
hormona sreče, zaradi velike frekvence močnih dražljajev (všečki, informacije, 
dostopnost, odzivnost). To povzroča odvisnost. Ni se ti treba potruditi za te 
dražljaje. Splet in socialna omrežja na njem nam dajejo napačne predstave o 
odnosih. Realni svet pa postaja vedno manj zanimiv (past pornografije).  

 
o Se ti zdi dobro, da uporabljaš socialna omrežja, če si sam doma ali 

v času namenjenemu počitku? Ali s tem komu škoduješ? Tudi če 
samo sebi, ali je to prav? 

Za študente 

 Kaj meniš o spoznavanju moža/žene preko spleta 
(KatStik/Tinder)? 
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II. ODNOS Z BLIŽNJIM - Biti z drugim 

 
 Pripomočki: PRTIČ (list z napisi Pogovor, Ranljivost…), besede 

za dinamiko (solze, kosilo…), listi z odlomkom - os. delo, pisala 
 

 Čas: sobota dopoldne prvi del – 15 min (pred odmorom), drugi 
del – 45 min 

 

 Cilj: Udeleženci ozavestijo, da vsak hrepeni po intimnem, 
osebnem odnosu, katerega v virtualnem svetu težko 
vzpostavijo. Zato pa so pomembne in potrebne 4 stvari: čas, 
pogovor, trud in ranljivost. Spoznajo, zakaj je vsaka izmed njih 
pomembna in zakaj je vsaka potrebna za vzpostavitev 
intimenega odnosa. 

 Ključne besede: pogovor, ranljivost, trud, čas, initmen odos, 
prijateljstvo.  

 

ZA ANIMATORJA: Odnosi se oblikujejo in ohranjajo na različne načine. 
Nekateri potrebujejo več pogovora, drugi več skupnega preživljanja časa, 
tretji več skupnega dela... Na to nas lahko spomni tudi 5 jezikov ljubezni 
(posvečen čas, prejemanje daril, dotik, besede potrditve, usluge). 
Zaradi lažje komunikacije in razumevanja smo definirali 3 'vrste' odnosa: 
Znanstvo: Bežen, ne poglobljen odnos oseb, ki se poznajo in je lahko 
vzpostavljen v živo ali preko spleta. 
Odnos v živo: Je temelj in pot do intimnega odnosa (fizični stik - srečanje). 
Intimni odnos: Je odnos, v katerem sem globlje povezan z drugim. Včasih to 
povezujemo zgolj s partnerskimi odnosi, vendar so tudi prijateljski odnosi 
lahko intimni, če gre za iskreno/pristno/pravo prijateljstvo. V ustvarjenem 
intimnem odnosu lahko stik ohranjaš TUDI preko sporočil, vendar to ne 
zadošča, in mora temeljiti na odnosu v živo.  

 
Uvod v temo - pogovor (5-10 min) 
o Ali/zakaj ti niso dovolj virtualni odnosi in/ali znanstva? Po čem 

hrepeniš? Česa ti manjka v virtualnih odnosih/znanstvih?  
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o V čem se razlikujejo znanstva/virtualni odnosi od intimnih 
odnosov? 

o Kako vstopaš v odnose v živo/intimne odnose? Kaj te pri tem ovira, 
kaj ti pomaga?   

o Kdaj se ti zdi, da odnos v živo preide v intimni odnos? 
o Kaj ceniš pri intimnih odnosih? Zakaj se ti zdijo pomembni? 

 

ZA ANIMATORJA: Naredimo prehod iz socialnih omrežij na odnose v živo. 
Pomembno je, da preidemo tudi na te bolj poglobljene odnose in 
razumevanje njihovega pomena. 

 
Dinamika (5-10 min) 
 Pripomočki: PRTIČ (blago na katerem je napisano: POGOVOR, 

RANLJIVOST, TRUD in ČAS), besede za dinamiko (solze, kosilo, 
kava…) 

Na sredino položimo različne besede: solze, kosilo, kava, izlet, 
počitnice, ura, instrument, pogovor, darilo, klopca, sladoled, reka, 
plaža, pivo, deljenje, računalnik, roža, čokolada, avtobus, 
prostovoljstvo, učenje. Vsak udeležence si izbere eno, ki ga spominja 
na nek njegov intimen odnos ali na to, kaj mu pomaga vzpostaviti 
intimne odnose z drugimi.  
Po tem, ko izberejo vsi, si podelimo, zakaj smo izbrali to besedo, kaj 
nas pri besedi asociira na intimni odnos.  
Nadalje postavimo na sredino PRTIČ (Pogovor, Ranljivost, Trud in Čas), 
da nas spominja na teme o katerih se pogovarjamo.  
 
 

ZA ANIMATORJA: Ob tem lahko povežemo, razložimo simboliko prtiča z 
našimi odnosi. Prt se uporablja za prekrivanje, pogrinjanje mize. S tem 
olepšamo mizo, naredimo lepo podlago za to kar bomo položili nanjo. Miza je 
simbol srečanja in s prtom naredimo to srečanje lepše. Prav tako ni potrebe, 
da je prt ogromen, lahko je že majhen prtič in naredi spremembo, olepša 
našo mizo. Tako so tudi te štiri besede podlaga našemu odnosu, da je boljši, 
lepši, četudi so majhne in drobne, vendar so potrebne vse štiri. Strgan prtič 
ne olepša mize, le tisti, ki je cel, sestavljen iz vseh potrebnih delov.  
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Ko začnete pogovor o teh temah, je pomembno, da ugotovite ali imajo vaši 
udeleženci že vzpostavljene intimne odnose ali so šele v fazi vzpostavljanja le 
teh. Vprašanja so namenjana za obe situaciji, saj v obeh situacijah prihaja_do 
podobnih dilem in vprašanj. 

 
 

Pogovor (35-40 min) 
 
1. POGOVOR 

 
o O čem se pogovarjaš, ko se srečata s prijateljem? Se dobita 

posebej samo za to, da bi se družila/pogovarjala ali se 
družita/pogovarjata samo zaradi skupnih dejavnosti? 

o Ko vprašaš, 'kako si?', kaj pričakuješ za odgovor in kako sam na to 
vprašanje odgovarjaš?  

o Kako pogosto v pogovoru postavljaš (globja) vprašanja? Kako 
pogosto pričakuješ, da se ti prijatelj odpre sam?  

o Ali se znaš pogovarjati? Kaj bi lahko naredil, da bi bili pogovori 
iskreni/pristnejši/bolj kakovostni?  

o S kom se ti je težko pogovarjati? Zakaj?  (Hrepenimo po prijateljih, 
kjer smo lahko tudi mi slišani.) 

o Spomni se na pogovor, ki ti je bil res všeč. Kaj je bilo tisto, kar je 
naredilo pogovor poseben in si si ga zaradi tega tako zapomnil? 

o Predstavljaj si idealen pogovor z drugim, kako bi zgledal? Kako bi 
se obnašal ti, kako prijatelj? Kje bi bil? Kaj bi počel, bi sploh kaj 
počel? 

o Kaj bi rekel prijatelju, ki te prosi za nasvet, kako se pogovarjati? 
 
2. RANLJIVOST 

 
o Koliko si se pripravljen v odnosih razkrivati? Se opazi razlika med 

različno globokimi odnosi? 
o Katera so področja, ki so po tvojem mnenju rezervirana samo za 

intimna prijateljstva? 
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o Česa te je strah pri vzpostavljanju intimnih odnosov? Koliko te je 
strah zavrnitve, ne sprejemanja, obsojanja, izdaje? 

o Koliko si se pripravljen razkrivati v odnosih in ali si pripravljen 
sprejeti ranljivost v odnosih?  

o Ali je ranljivost prisotna/potrebna/koristna v odnosih? Si jo želim?  
 
/Kdor izda skrivnost, izgubi zaupanje in ne najde več prijatelja po 
svojem srcu. Ljubi prijatelja in mu ostani zvest! Če pa izdaš njegove 
skrivnosti, ne tekaj več za njim! (Sir 27,16-17)/ 
 
o Koliko si pripravljeni zaupati? Koliko skrivnosti si pripravljeni 

povedati bližnjemu?  
 

/Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov 
gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar 
sem slišal od svojega Očeta (Jn 15,15)/ 
 
o Do kakšne mere zaupaš drugim, kaj pa ostane le tvoje? Ali kdo ve 

vse o tebi? Kako težko ti je kaj zadržati zase in kako težko ti je 
zaupati? 

 
Vsi ljudje smo ranljivi, zato lahko včasih v obrambi samega sebe hote 
ali nehote prizadanemo drug drugega. Od drugih ne moremo 
pričakovati popolnosti in popolnih odzivov.  
 

3. TRUD  
 
o Si kdaj razmišljal, da se moraš za odnose truditi? Ali si se kdaj 

zavestno odločil, da želiš v nek odnos vložiti trud? Kako potrebno 
se ti to zdi? 

o Kaj si pripravljen narediti za intimni odnos? Si pozoren, ko ima 
prijatelj rojstni dan? Mu pripraviš darilo/pozornost? Si pripravljen 
skrbeti zanj (npr. ga povprašati o boleči nogi)?  

o Koliko se trudiš, da preživiš kvaliteten čas s prijateljem, brez 
motečih dejavnikov (npr. sms, slušalke, polna glava lastnih 
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problemov...)? Koliko spoštovanja imaš do sogovornikov? Se 
ukvarjaš z drugimi stvarmi, ko si skupaj s prijateljem? 

 
4. ČAS 
 

Človek potrebuje čas, da se odpre, da ubesedi misli. V sebi nosimo 
marsikaj, vendar ne pokažemo takoj. Včasih ni primerna priložnost, da 
bi se odprli. Zato je za gradnjo in ohranjanje intimnega odnosa 
potreben čas. 
 

o Koliko časa posvetiš prijatelju oz. intimnemu odnosu? Si vzameš 
čas, da si s prijateljem sami? 

o Koliko časa je prijatelj potreboval, da se ti je odprl in koliko časa si 
potreboval ti? Koliko si se trudil, da bi z vprašanji spodbudil, da bi 
se ti prijatelj odprl? Si rajši čakal, da se zgodi samo? Kdaj se je to 
zgodilo in v kakšnih okoliščinah? 

o Ko si z nekom že v intimnem odnosu: Kako pozorno ga poslušaš? 
Koliko kvalitetnega časa mu posvečaš?  

o Kako ti je, ko si s prijateljem sam in sta tiho (ne govorita)? Kako 
doživljaš tak čas? Se ti zdi smiseln/pomemben? Zakaj? 

o Koliko in kako se trudiš za redne stike z najbližjimi prijatelji? 
 

ZAKLJUČEK 
 

o S kakšno namenom stopaš v odnos z bližnjim? Kaj želiš od tega 
odnosa? (Želiš le dobiti ali želiš tudi kaj dati?) 

o Poskušaš biti najprej ti prijatelj ali pričakuješ, da bo drugi 
naredil prvi korak? 

o Koliko prejemaš in koliko vlagaš v odnos? (Če hočeš imeti dobrega 
prijatelja, moraš biti ti dober prijatelj.)  
 

Osebno delo: odlomek Lk 24, 14 - 25 (5-10 min) 
 
Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se 
pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z 
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njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: 
»O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in 
eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: »Si ti edini 
tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?« »Kaj neki?« 
je rekel. Dejala sta: »Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil 
prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom; 
kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo 
in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh 
vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo 
tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri 
grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da 
so imele celó videnje angelov, ki so dejali, da živi. Nekateri izmed naših 
so šli h grobu in so našli vse takó, kakor so pripovedovale žene, njega 
pa niso videli.« In on jima je rekel: »O nespametna in počasna v srcu za 
verovanje vsega, kar so povedali preroki! 

 
o Kaj ti odzvanja iz odlomka? 
o Kakšne odnose opaziš v odlomku in med katerimi osebami? Po 

čem si jih prepoznal? 
o Kaj je oviralo učenca, da nista spoznala Jezusa? (Polna glava svojih 

skrbi – zastrte oči) 
 
Jezus ju samo posluša, ne da bi jima takoj odgovoril oz. Jima odgovore 
ponudil na pladnju. Pusti jima, da izrazita svoje skrbi in težave.  

 
 
Osebno delo: (dodatek za študente) 
 
Vzamemo si čas, da vsak dokonča stavek: Če bi zadnjič srečal prijatelja, 
bi…. 
 
Na koncu si podelimo glede na to koliko časa ostane. 
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III. ODNOS Z BOGOM - Bog z mano 

 
 Pripomočki: listki s simboli, listi za os. delo (4. evharistična 

molitev) 
 

 Čas: sobota dopoldne drugi del - 30min, popoldne - 1h 30min 
 

 Cilj: Udeleženci ozavestijo, da je tako kot za odnos z bližnjim 
potrebno vse našteto tudi za odnos z Bogom. Vse to pa nam 
daje evharistija. Udeleženci bolje spoznajo kaj sploh je 
evharistija in sveta maša. Pri sveti maši nas Bog nagovarja po 
Božji besedi in v evharistiji doživljamo stalno Božjo navzočnost 
ter poglabljamo odnos z Gospodom. 
 

 Ključne besede: odnos z Bogom, sveta maša – zahvala, gostija, 
spominjanje, lomljenje kruha 

 

Odnos z Bogom (30 min – sobota dopoldne) 
  
Pogovor: (15 min) 

 Kako se je Bog tebi približal na življenjski poti? Kje, kdaj si zaznal 
Njegovo bližino? Morda ob kakšnem dogodku, osebi, pogovoru, 
knjigi, filmu, trpljenju, molitvi … 

 Ti je lahko/težko graditi odnos z Bogom? Zakaj? Kaj ti pri tem 
pomaga oz. te ovira? 

 Ali poznaš koga, ki ima trden odnos z Bogom? Kaj je v njegovem 
življenju drugačnega? 

 Zakaj je odnos z Bogom potreben?  
 Ali te je Bog kdaj razočaral? Kako vplivajo razočaranja, porazi, 

trpljenje na tvoj odnos z Bogom?  
 Kakšno izkušnjo sta imela učenca na poti v Emavs? Kdaj se jima je 

Jezus pridružil? (Učenca sta bila na poti v Emavs razočarana nad 
dogodki, nad Bogom … in ravno v to situacijo vstopi Jezus.) 



22 
 

 Po čem in kdaj sta učenca prepoznala Jezusa? Kaj se je ob tem 
zgodilo z njima? (Učenca sta ga prepoznala po lomljenju kruha – 
evharistija, kjer se jim je razodel. Tako tudi mi pri maši prejemamo 
milost, da stvari bolje razumemo, da se osredotočimo na Njega, ob 
tem pa naše težave postajajo nepomembne. Ob tem Jezus v 
evharistiji ogreje, opogumi in vlije veselje v naše srce.) 

 
Pogovor v parih - Kaj je zate sveta maša? (5 min) 

Navodila za animatorja: Udeleženci in animatorji se razdelijo v pare. 
Animator sproti narekuje vprašanja, ob katerih se pogovarjajo. Za 
vsako vprašanje naj bo približno 1 minuto časa za pogovor.  

1. Ali se med mašo kdaj dolgočasiš in zakaj? 
2. Zakaj hodiš k maši? Zakaj misliš, da drugi hodijo k maši? 
3. Kaj bi spremenil, da bi ljudje raje hodili k maši? 
4. Kdaj ti je bila maša najlepša in zakaj? 
5. Zakaj je prav, da greš k maši? 

Za študente: 

o Kako pogosto hodiš k sveti maši?  
o Kaj se zgodi, če ne hodiš redno k maši, in kaj, če k sveti maši 

hodiš pogosto (tudi kdaj čez teden)? (Krhanje ali 
poglabljanje odnosa.) 

Animator povabi k podelitvi, če kdo želi. Zaželeno je, da animatorji 
povedo, kaj njim pomeni sveta maša. Ob koncu debate povzamejo in v 
ospredje postavijo naslednje poudarke: 

Dinamika – pomen svete maše: (10 min) 

Animator po tleh razporedi liste z napisi: ZAHVALA, GOSTIJA 
(GOSPODOVA VEČERJA), SPOMINJANJE, LOMLJENJE KRUHA. 
Udeležence povabi, da se vsak udeleženec postavi k listku, ki po 
njegovo najbolje opiše pomen svete evharistije. Tisti, ki se zberejo 
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okrog določenega listka, poskušajo pomen razložiti ostalim. Animator 
in duhovni voditelj dopolnita razlago udeležencev. 

SVETA MAŠA JE ZAHVALA 
Beseda evharistija izhaja iz grščine: ευχαριστία – euharistia pomeni zahvala.  
Obhajanje svete maše je izraz zahvale in hvale Bogu. Pri zadnji večerji se je 
Jezus najprej zahvalil Očetu: »In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga 
dal in rekel: »To je moje telo, ki se daje za vas.« Lk 22,19a Tako se tudi mi pri 
sveti maši pridružimo Jezusovi zahvali svojemu Očetu za vse darove. Na ta 
način priznavamo, da smo vse prejeli od Boga (tudi tisto, kar prinašamo na 
oltar).  

SVETA MAŠA JE GOSTIJA (GOSPODOVA VEČERJA) 
Pri vsaki sveti maši smo tudi mi povabljeni na gostijo kot so bili Jezusovi 
učenci pri zadnji večerji, na večer pred njegovim trpljenjem. Hkrati pa je sveta 
maša predokus nebeške gostije, kjer bomo uživali srečo z Njim, ki nas ljubi do 
konca. 

SVETA MAŠA JE SPOMINJANJE 
Evharistija je spomin na Kristusovo veliko noč, spomin na njegovo trpljenje in 
vstajenje. Lahko si predstavljamo, da smo skupaj z Jezusom pri zadnji večerji. 

SVETA MAŠA JE LOMLJENJE KRUHA 
Po tej gesti učenci (tudi učenca v Emavsu) prepoznajo Jezusa po njegovem 
vstajenju. Največje trpljenje za Očeta je videti otroke med seboj sprte. Jezus 
se daje v hrano, da bi nas povezal s seboj in med seboj.  

  

POGOVOR O PRIČEVANJU (15 – 30 min) 
 (animator naj udeležence spodbudi k iskanju pozitivnih stvari s 
predavanja; lahko pa spodbudi tudi udeležence, da delijo svojo zgodbo, 
prav tako animatorji) 
 

Dinamika (5-10 min) 
Vsak udeleženec dobi (lahko izvleče) karto, ki vsebuje na eni strani sliko, 
na drugi strani razlago posameznih evharističnih gest ali znamenj. 
Njihova naloga je, da si to preberejo in s svojimi besedami le-to  
predstavijo drugim v skupini. 
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ZA ANIMATORJA:  

Pomen gest pri sveti maši, ki bodo pripravljene na kartončkih: 
BLAGOSLOVLJENA VODA: Ko vstopamo v cerkev, se spomnimo, da 
prihajamo v Božjo hišo, k svojemu Očetu. Pri krstu smo postali Božji 
otroci. Blagoslovljena voda, s katero se pokrižamo, nas spomni, da smo 
krščeni in pripadamo Bogu.  
 
POLJUB in PRIKLON OLTARJU: Bogoslužni poljub in priklon sta 
znamenji  spoštovanja. Duhovnik poljubi oltar, ker predstavlja Kristusa 
kot Maziljenca in tistega, ki se daruje za nas (žrtveno jagnje). Oltar 
predstavlja hkrati mizo, ob kateri nas Kristus zbira in kamor lahko položimo 

tudi svoje darove (zahvale, skrbi, veselje …). Če gremo med sveto mašo 
mimo oltarja, naredimo priklon proti oltarju.  
 
VELIKI KRIŽ: V začetku se duhovnik in verniki zaznamujejo z velikim 
križem, ki ga naredimo od čela do prsi, od ene rame do druge rame. Med 

pokrižanjem izgovarjamo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Križ je 
preprosta in kratka molitev, s katero izpovemo, da pripadamo 
troedinemu Bogu, ki nas ima rad, nas blagoslavlja.  
 

TRKANJE NA PRSI: To je znamenje ponižnosti in spokornosti. To gesto 
naredimo pri kesanju: »Žal mi je, zelo mi je žal …« in pred obhajilom, 
ko molimo: »Gospod nisem vreden …« S trkanjem na prsi priznavamo, 
da smo pred Bogom grešniki. 

PREPEVANJE SLAVE: Boga lahko slavimo, častimo, ga hvalimo, smo ga 
veseli, mu celo ploskamo. Slava je prastara in častitljiva hvalnica, s katero 
Cerkev, zbrana v Svetem Duhu, slavi Boga Očeta in Sina. Za to hvalnico je 
značilno tudi zahvaljevanje Bogu. (Slave ne pojemo v postu, adventu, med 
tednom.) 
 

MALI KRIŽ PRED EVANGELIJEM: Pred evangelijem naredimo mali križ 
na čelu, na ustih in na prsih. S tem ko na čelu naredimo križ, pokažemo, da 
smo z razumom pripravljeni sprejeti Božjo Besedo; na ustnicah v znamenje, 



25 
 

da jo bomo z govorjenjem širili; na prsih pa, da bomo Božjo Besedo nosili v 
srcu in po njej tudi živeli. 

 
UMIVANJE ROK: K osnovni človeški kulturi spada, da si človek pred jedjo 
umije roke. Še veliko bolj pa to velja, ko se želi srečati z Bogom in sodelovati 
pri Božjem obedu. Ob gesti umivanja rok smo poklicani k temu, da 
sprejemamo medse Kristusa s čistimi in pripravljenimi srci. To izraža tudi 
kratka molitev, ki jo duhovnik moli med umivanjem rok: "IZMIJ, GOSPOD, 
MOJO KRIVDO IN OČISTI ME GREHOV." 

KAPLJICA VODE K VINU: Vino predstavlja Kristusa, voda pa človeka. Čez 
nekaj trenutkov se bosta Bog in človek srečala in združila v obhajilu. To bo 
velik dogodek. Duhovnik med vlivanjem vina in vode v kelih izgovarja: »Po 
skrivnosti te vode in tega vina naj bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je bil 
deležen naše človeške narave.« Mešanje vina in vode nas spominja tudi na 
dogodek, ko sta iz prebodenega Jezusovega srca pritekli kri in voda.   

KOŠČEK HOSTIJE V KELIHU: Predstavlja edinost Cerkve. V malem koščku 
hostije je navzoč vsak vernik. Ko vsi duhovniki po svetu odlomijo košček 
hostije, v kateri smo navzoči vsi verniki sveta, smo povezani v neizmerno moč 
medsebojne edinosti. Ob tem skromnem dejanju se spomnimo vseh vernikov 
sveta.  

 
STEGNJENE ROKE NAD KRUHOM IN VINOM: Ob tej gesti duhovnik v 
imenu Cerkve kliče Svetega Duha nad darove, ki smo jih tudi mi prinesli 
skupaj s kruhom in vinom (naše skrbi, negotovosti, prošnje, zahvale, ki smo 
jih pri darovanju v mislih položili na oltar). V moči Svetega Duha ti darovi 
postanejo Jezusovo telo in kri.  
 
JAGNJE BOŽJE: Že Izraelci so vsako leto obhajali pashalno večerjo, pri 
kateri so jedli jagnje v spomin na rešitev iz Egipta (jagnjetova kri, ki so 
jo namazali na podboje vrat, jih je rešila smrti).  Z Jezusovo zadnjo 
večerjo pa je praznovanje dobilo povsem nov pomen, kajti Jezus je 
postal naše velikonočno jagnje, ki se je na križu darovalo enkrat za 
vselej, da bi nas rešilo smrti. 
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LOMLJENJE KRUHA: Ko molimo: »Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe 
sveta …«, duhovnik razlomi hostijo. Ta gesta nas spomni na Jezusovo 
daritev na križu za naše odrešenje. On je plačal »ceno« za naše grehe 
in nam omogočil večno življenje z Njim.   
 
POZDRAV MIRU: Obhajilo ni samo združenje s Kristusom, ampak tudi z 
vsemi brati in sestrami v Kristusu. S to gesto ozavestimo, da smo 
poklicani prinašati Kristusov mir bližnjim in deliti skrbi drugih. Pri uvodih 
v pozdrav miru poudarimo zavest, da naš mir prihaja od Vstalega, ki pravi: 
»Mir vam bodi.« 

 

POTEK EVHARISTIČNE GOSTIJE: (1h 15min) 
 
1. TELESNA IN DUHOVNA PRIPRAVA NA SVETO MAŠO: (10 min) 
  

 Kako se pripraviš, ko greš k nekomu na obisk? S kakšnim namenom 
greš na obisk?  

 Ali kaj neseš s sabo (darilo)? Je to, kaj neseš, odvisno od tega, h 
komu greš? 

 H komu prihajaš na obisk oz. na gostijo, ko greš k sveti maši? 
(Usmiljenemu Očetu, ki ne obsoja in te pozna do dna).  

 Kako se pripraviš na sveto mašo? Kako pripraviš svojo zunanjost in 
kako svojo notranjost? Kaj bi rekel, da spada pod telesno in kaj pod 
duhovno pripravo? (Telesna priprava: primerna obleka, post eno 
uro pred obhajilo. Duhovna priprava: zavem se, da prihajam h 
Gospodu, ki mu lahko izročim vse svoje misli, skrbi, težave, 
veselje...; lahko si prej preberem Božjo besedo; pomislim, kaj Mu 
prinašam; grem k sveti spovedi ...) 

 Se ti sploh zdi pomembno, da se na obisk svete maše pripraviš? 
Zakaj?  
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2. DELI SVETE MAŠE: (1h) 
 
Sveta maša ima dva glavna dela: 1. besedno bogoslužje in 2. 
evharistično bogoslužje ter začetni in sklepni obred. (Animatorji lahko 
naredijo plakat, da udeleženci lažje sledijo, glej TABELO) 

 
2.1. ZAČETNI OBRED (5 - 10 min) 

 Kaj storiš, ko prideš k nekomu na obisk? (Pozdravimo, sezujemo 
čevlje, si podamo roke, objamemo ...) 
 

 S čim se začne sveta maša? Čemu je uvodni del namenjen? (Gostje 
se pozdravimo z Gostiteljem, mu priznamo svojo majhnost (kesanje: 
nisem vreden, ampak Božje usmiljenje je večje), mu izrazijo 
spoštovanje, ga počastijo (molimo ali pojemo Slavo). Sledi glavna 
mašna prošnja: ko duhovnik vzklikne Molimo in nekaj trenutkov 
počaka, je vsak vernik povabljen, da v tišini izrazi svojo prošnjo in jo 

Začetni 
obred 

Besedno 
bogoslužje 

Evharistično 
bogoslužje 

Sklepni obred 

Vstopna 
pesem 

Prvo berilo 
Priprava darov 

 

Mašnikov 
pozdrav in 
blagoslov 

Uvod v sveto 
mašo 

Spev z 
odpevom 
(Psalm) 

Evharistična 
molitev 

Odslovitev 

Kesanje Drugo berilo Očenaš 

 

Slava Aleluja Pozdrav miru 

Glavna 
mašna 
prošnja 

Evangelij Lomljenje kruha 

 

Pridiga (ali 
homilija) 

Jagnje božje 

Izpoved vere obhajilo 

Prošnje za vse 
potrebe 

Prošnja po 
obhajilu 
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položi pred Gospoda. Vse te prošnje duhovnik zbere (lat. 'collecta' = 
zbirati) in jih pridruži glavni mašni prošnji.) 

 
2.2. BESEDNO BOGOSLUŽJE (5-10 min) 

 
Preberite odlomek: Lk 24,25-27. 

25 In on jima je rekel: »O nespametna in počasna v srcu za 
verovanje vsega, kar so povedali preroki! 26 Mar ni bilo potrebno, da je 
Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?« 27 Tedaj je začel z Mojzesom in 
vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih. 
 
Odlomek govori, kako se Jezus približa učencema in vzpostavi dialog z 
njima. Podobno se zgodi pri sveti maši, ko prihajam s svojimi 
zahvalami, svojimi problemi. Bog mi želi dati odgovor, spodbudo za 
moje osebne probleme preko Božje besede. Zato bi lahko ta del maše 
primerjali s pogovorom na gostiji med gosti in Gostiteljem. Razvije se 
dialog med Božjo Besedo (po berilih, psalmu in evangeliju nam Bog 
govori) in našo izpovedjo vere ter izražanjem prošenj (Po Božji Besedi 
priznam, da je Bog dober, velik in mu zaupam).  
 
Dodatek za študente:  
Kako so izbrana berila in evangelij?  
Nedeljska ali praznična berila in evangeliji se ponovijo vsaka tri leta. 
Poznamo leto A, v katerem beremo večinoma Matejev evangelij, v letu 
B beremo Markov evangelij in v letu C Lukov evangelij. Janezov 
evangelij beremo v liturgično močnih časih kot so advent, božič, post, 
velikonočni čas. Berila za delavnike se ponovijo vsako drugo leto, 
evangeliji pa so enaki. Pri vsaki sveti maši smo povabljeni k odkrivanju 
skupnega sporočila prebranih odlomkov in ga prenašati na konkretno 
življenje. Dnevna Božja beseda je za vernika program dneva. 
 

2.3. EVHARISTIČNO BOGOSLUŽJE: (40 min)  
Navodila za animatorja:  
Animator udeležence povabi, da se najprej v osebnem delu ustavijo ob 
evharistični molitvi, ki jo duhovnik v imenu vseh nas moli in daruje 
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Bogu. Spodbudi jih, naj bodo pozorni na vsebino molitve. Po osebnem 
razmišljanju podelimo svoje misli, morda tudi vprašanja v skupini. 
 
Osebno delo (10 min): 
Vsak dobi list z besedilom četrte evharistične molitve ter izpiše/podčrta 
stavek, prošnjo, zahvalo, ki ga najbolj nagovarja.  
 
Četrta evharistična molitev: 
 
Hvalospev: Res se spodobi, sveti Oče, da se ti zahvaljujemo, res je 
pravično, da te slavimo. Ti edini si živi in pravi Bog, od vekov si in na 
veke ostaneš in v nedostopni svetlobi prebivaš. Ker si ti edini dober in 
vir življenja, si vse zato ustvaril, da bi svoje stvari napolnil z 
blagoslovom in mnoge razveselil s sijajem svoje luči. 
Pred teboj stoje neštete množice angelov, ki ti noč in dan služijo, 
gledajo slavo tvojega obličja in te nenehno poveličujejo. Z njimi te 
veselo slavimo tudi mi in po našem glasu vesoljno stvarstvo in ti 
kličemo (prepevamo): Svet … 
Sveti Oče, slavimo te: velik si in vse stvari oznanjajo tvojo modrost in 
ljubezen. Človeka si naredil po svoji podobi in mu izročil skrb za vesoljni 
svet; vsem stvarem naj bi gospodoval, služil pa samo tebi, svojemu 
Stvarniku. Ko je z nepokorščino zapravil tvoje prijateljstvo in je nad njim 
zagospodovala smrt, ga vendarle nisi zapustil. Vsem si usmiljeno 
pomagal, da bi te iskali in našli. Znova in znova si sklenil zavezo z ljudmi 
in jih po prerokih vzgajal v pričakovanju odrešenja. 
Sveti Oče, tako si ljubil svet, da si nam ob dopolnitvi časov za 
Odrešenika poslal svojega edinorojenega Sina. Po Svetem Duhu je 
postal človek in se rodil iz Device Marije. Bil je nam 
enak v vsem, razen v grehu. Ubogim je oznanil blagovest odrešenja, 
jetnikom prostost, potrtim veselje. Prostovoljno je šel v smrt, da bi 
spolnil načrt tvoje ljubezni. Vstal je od mrtvih, tako uničil smrt in 
obnovil življenje. 
Šel je k tebi, Oče, in vernim kot prvi dar poslal Svetega Duha, da bi ne 
živeli več sebi, temveč njemu, ki je za nas umrl in vstal. Sveti Duh naj 
njegovo delo na svetu dovrši in vse posvečenje dopolni. 
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Prosimo torej, dobri Oče, naj Sveti Duh posveti te darove. 
Naj postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, da bomo 
obhajali to véliko skrivnost, ki nam jo je zapustil v znamenje svoje večne 
zaveze. 
 
Navodila za animatorja:  
Ob podelitvi misli, vprašanj o evharistični molitvi, si lahko animator 
pomaga z naslednjo razlago.  
 

ZA ANIMATORJA: Evharistična molitev je središče in vrhunec evharističnega 
bogoslužja. Hvalospev slavi Boga Očeta za vsa njegova dela, za stvarjenje, 
odrešenje in posvečenje. Na to odgovorimo s spevom Svet, ki nas pridruži 
nenehnemu poveličevanju Boga v nebesih. Besede postavitve in posvetitve 
(naj postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa …) so jedro 
evharistične molitve. Spremenjenje je del sv. maše, pri katerem se kruh 
spremeni v Jezusovo telo, vino pa v Njegovo kri. Kruh ostane samo še 
podoba, njegovo bistvo pa postane Jezus Kristus. Prav tako tudi vino, ki 
ostane le še podoba, bistvo pa postane Jezus sam. 

 
KRISTUSOVO DAROVANJE (10 min) 
 
Preberite zadnji del odlomka: Lk 24,30-33 in se na kratko o njem 
pogovorite. 
30 Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in 
jima ga dal. 31 Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je 
izginil izpred njiju. 32 In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce 
gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?« 33 Še tisto 
uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstere in 
tiste, ki so bili z njimi. 
 

ZA ANIMATORJA: Jezus se daje prepoznati pod podobo kruha. V 
razlomljenem kruha učenca prepoznata Jezusa. To gesto sta videla pri zadnji 
večerji in se jima je zapisala v srce, ker je bila narejena iz velike ljubezni. Sedaj 
isto gesto zagledata in prepoznata, da je Jezus znova navzoč.  
Kakor potrebujemo telesno hrano za obnavljanje telesnih moči, tako 
potrebujemo duhovno hrano za obnavljanje odnosov, ljubezni. Za odnose 
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potrebujemo darovanje, ljubezen. In Jezus je tisti, ki nam daje zgled in moč v 
darovanju. Primer: Učenca v Emavsu sta takoj po prejemu Kruha od 
navdušenja vstala in se napotila oznanjevat. Ko se nam Gostitelj (Kristus) daje 
v hrano, razvname v nas ljubezen, nas naredi sposobne, da se upremo slabim 
nagnjenjem in hkrati tudi nas naredi sposobne za darovanje. Sv. Janez Bosko 
pravi: »Hudič se na smrt boji dveh stvari: gorečega prejemanja svetega 
obhajila in pogostih obiskov Najsvetejšega.« 

 
Evharistično bogoslužje se začne s prinašanjem darov. Verniki 
darovom kruha in vina pridružijo svoje življenje. 
Animator spodbudi pogovor o darovanju našega življenja: 
 

 Kaj prinašamo na oltar pri darovanju? Zakaj ravno te darove? 

 Kaj ti prinašaš pri darovanju? (Svoje skrbi, težave, veslje...) Si 
pripravljen darovati samega sebe, vse svoje življenje? 

 Kaj misliš, da se zgodi s tem, kar Bogu izročiš pri darovanju? 

 Ali si se pripravljen dati na oltar?  
 

ZA ANIMATORJA: Bog da dejansko vse. Zame daje življenje v spravno daritev 
in zame se daje v hrano. Ali sem jaz pripravljen na oltar položit vse moje slabe 
stvari, nečistost, polomije, slabosti, strahove in se na Boga obrniti s prošnjo, 
da te stvari prečisti in posveti. Ali sem pripravljen na oltar položiti vse lepe 
stvari, dobre, ki so se mi zgodile, v smislu, da se lahko Prijatelj iskreno veseli z 
menoj ter to veselje pomnoži in mi daje moč iti naprej. (Veselje se podvoji in 
žalost razpolovi, če ju delimo z drugimi ljudmi, kaj šele z Bogom.) 

 
KRISTUSOVA NAVZOČNOST (10 min) 
 

 Ali verjameš, da je po posvetitvi Jezus navzoč v kruhu in vinu?  

 Kdaj si to resnično začutil, dojel? Ali si kdaj podvomil?  
 

ZA ANIMATORJA: Pričevanja o Jezusovi resnični navzočnosti lahko najdemo v 
zgodbah svetnikov, preprostih vernikov, ki ob Njem najdejo mir, veselje, 
duševno ali telesno ozdravitev (primer: film Čudež, v katerem je prikazana 
ozdravitev male deklice Tončke med mašo pri »povzdigovanju« na Brezjah). 
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Jezusovo navzočnost v kruhu in vinu pa potrjujejo tudi evharistični čudeži, ki 
si jih lahko ogledamo na plakatih (obešeni bodo v dvorani ali pred dvorano). 

 
Primer evharističnega čudeža:  
 
BLAŽENA ALEKSANDRINA MARIJA DA COSTA, salezijanska sotrudnica 
(Portugalska, 1904–1955): več kot trinajst let se je hranila samo s 
sveto evharistijo. 
Aleksandrina je pri enaindvajsetih letih ohromela v strašni nesreči, ki se 
ji je zgodila, ko je bežala pred nasiljem. Ni si dovolila, da bi jo potrli 
bridkost in osamljenost, temveč je v mislih dejala: »Jezus, tudi ti si 
ujetnik v tabernaklju, kot sem jaz v svoji postelji, zato si lahko delava 
družbo.« Telesnemu trpljenju ohromelosti se je pridružilo še mistično 
trpljenje: štiri leta je vsak petek videla grozote Jezusovega pasijona, 
nato pa je trinajst let do svoje smrti živela samo od evharistije. Njeno 
življenje je bilo nenehna molitev za spreobrnitev grešnikov. 
 
OBHAJILO: (10 min) 
Animator spodbudi k vrednemu prejemanju obhajila:  

 

 Predstavljaj si, da se ti Jezus pridruži in te prime za roko. Kaj bi mu 
rekel, kaj bi naredil? Imaš podobne misli, ko prejmeš Kristusovo 
telo pri obhajilu? 

 Kaj molimo pred obhajilom? Zakaj? (Nisem vreden, da prideš k 
meni...) 

 Kaj sam razmišljaš/moliš preden greš k obhajilu? Kako se pripraviš? 

 Na kakšen način se po obhajilu zahvališ Jezusu?  
 

ZA ANIMATORJA: Tik pred obhajilom molim: »Gospod, nisem vreden, da 
prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.« S temi 
besedami priznam, da sem slaboten, omejen, grešen, hkrati verjamem, da je 
Božja ljubezen in odpuščanje tako veliko, da ga tudi to ne zaustavlja. Bog želi 
priti k meni, me objeti, mi dati moč.  

Obhajilo je vrhunec odnosa. Ta dobri prijatelj je tako dobri, da je pripravljen 
narediti vse, da bi mi le bil blizu. Da bi jaz ostal njemu blizu. Želi si, da bi mu 
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postal podoben. Pripravljen se je spremeniti v kruh, da bi ga lahko zaužil, da 
bi dejansko postal del mene, del mojega srca. Preko hostije potuje direktno v 
moje srce. Kot zdravilo (antibiotik), ki me zdravi slabosti in me spreminja v 
zdravega: bolj veselega, bolj mirnega, čistega, svobodnega …. Obhajilo je 
ZDRAVILO, ki me zdravi: osamljenosti, egoizma, bede, žalosti, strahu, skrbi. 
Je prirejeno prav zame, za moje slabosti. Zato je najbolj učinkovito zdravilo na 
svetu. To zdravilo me celo popelje preko smrti v večnost (zdravilo 
nesmrtnosti – KKC 1331). Zdravilo, ki je zastonj! Ampak ne pozabi: Nekdo ga 
je plačal za visoko ceno, s svojim življenjem.   

2.4. SKLEPNI OBRED (10 min) 

 Kaj narediš, ko končuješ obisk pri prijatelju in odhajaš domov? Kako 
se počutiš? Od česa je odvisno to tvoje počutje? 

 Kako se zaključi sveta maša? Zakaj? 

 Kaj odneseš od svete maše? Kako se počutiš po koncu? Se po 
obisku svete maše kaj spremeni, je kaj drugače? 

ZA ANIMATORJA: Sklepni obred vključuje blagoslov in nas pošlje v svet 
oznanjat. Kakor sta se učenca iz Emavsa vrnila v Jeruzalem in z navdušenjem 
pripovedovala, kako sta srečala Gospoda, smo tudi mi poslani k oznanjevanju 
in pričevanju v svetu. Kristus danes deluje po naših rokah, nogah … Postajamo 
podobni Kristusu: Ko večkrat poslušam Božjo besed in prejemam evharistijo, 
poglabljam odnos z Bogom, mu postajam vedno bolj podoben. Postajam 
vedno bolj Božji, svet … (npr. zakonca, ki poglabljata svojo ljubezen skozi leta, 
si postaneta vedno bolj podobna).  

 
 
3. SVETA SPOVED   (5 min) 
Animator spodbudi mlade k udeležbi k spovedi. 
Don Bosko je ponavljal, da ni dobrega obhajila brez dobre spovedi.  

Predstavljajmo si, da smo povabljeni na slovesno večerjo našega 
najboljšega prijatelja. Tega prijatelja si res ne želiš prizadeti. A zaradi 
svoje ranljivosti, človeške krhkosti, sem ga hote ali nehote prizadel. 
Kako zdaj iti na to večerjo?  
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Bog nam kot Prijatelj prihaja naproti, nam je pripravljen odpustiti po 
zakramentu svete spovedi. Bog nas ne obsoja in nam želi odpustiti, 
zato ne potrebujemo svojih grehov zavijati ali olepševati. Povemo 
iskreno, direktno. Duhovnik je orodje v Božjih rokah in po njem 
konkretno slišimo besede odveze.  

18.30 VEČERJA 
 
19.30 SPOKORNO BOGOSLUŽJE, SPOVED, KRIŽEV POT, 
ADORACIJA 
 
22.15 SV. MAŠA 
 
23.15 VESELI VEČER 
V ospredju je zabava in druženje. Dva animatorja (dogovorimo se na 
sestanku pred PDV) vodita večer. Ljudi ne silimo k sodelovanju, igra se 
kdor želi.  
 
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. 

 
9.20 SKUPNI VSEBINSKI UVOD 

 

9.30 DELO PO SKUPINAH (1 h 30 min) 
 

IV. SPREMEMBA V ŽIVLJENJU - Z Bogom 

 

 Pripomočki: list za sklepe (pripravi pisarna), barvni listki 
(pripravi pisarna), list za refleksijo 

 

 Čas: nedelja dopoldne – 1h 
 

 Cilj: Udeleženci ozavestijo, da vsa spoznanja na tem vikendu 
niso dovolj. Vse to kar smo prejeli moramo dajati naprej. 
Poklicani smo graditi drugačne odnose, a imamo Njega ob sebi, 
Njegov blagoslov. 
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Dinamika - priprava na sv. mašo (10 min) 
Skupinam razdelimo dele maše z uvodi in pesmimi: 
Skupina naj se na svoj del maše dobro pripravi. Uvodi naj bodo kratki in 
jedrnati. Pesmi naj se izberejo namensko, z razlogom, pred pesmijo ali 
v uvodu lahko pri maši tudi razložijo pomen oz. zakaj je to na tem 
mestu (kratko! - en ali dva stavka). Vse z namenom, da vemo kaj se 
dogaja v tem delu maše, da ozavestimo in se zbudimo iz rutinskega 
sodelovanja pri maši. 
 
1. skupina:  
- Uvodna pesem  
- Uvod v mašo  
- Gospod, usmili se 
2. skupina: 
- Berila 
- Psalm 
- Pesem (pred evangelijem - razlaga zakaj ni aleluje, lahko je tudi tišina) 
3. skupina: 
- Prošnje, 
- Darovanjska pesem, 
- Darovanje (pri sv. maši udeleženci skupaj s svojimi darovi (težave, 
zahvale, želje, prošnje…) položijo svojo hostijo v pateno in se potem to 
prinese na oltar). 
4. skupina: 
- Uvod v oče naš, 
- Svet (pesem) 
- Uvod v mir, 
- Jagnje božje (pesem) 
5. skupina: 
- Obhajilo - pomislimo na različne načine, drže, kako lahko prejemamo 
obhajilo, spodbuda, da ga prejmemo kleče in na jezik, ali da prej vsaj 
pokleknemo (primer nagovora, ki ga lahko povemo tudi pri maši: »Ko 
res prihajamo pred Boga, ko res verjamemo v ta odnos nas ne zanima 
kako je ravnal drugi pred menoj, ampak sem tam zanj, Bog se je 
učlovečil zame, je prisoten v tistem koščku kruha. Zato sem pred njim 
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iskren tak kot sem, z vsem kar sem daroval. Če se zavedam, da je on 
Stvarnik, Odrešenik, mu iskreno izkažem spoštovanje, kot se mi zdi da 
je vredno.«) 
- Pesem za obhajilo 
- Zahvale 
- Zaključna pesem  

 
Osebna priprava na mašo (10 min) 
(iz fizične priprave bi se zdaj usmerili na našo notranjo pripravo na 
mašo - in tudi na to, kako bi vse, kar smo tu doživeli in spoznali prenesli 
v življenje) 
 
Ko molimo smo lahko najbolj iskreni - Bog vse ve in si hkrati želi, da bi 
mu tudi sami vse to povedali.  

 Pa si v molitvi z Bogom res iskren, ali le moliš, ker moraš? 

 Si pri maši res popolnoma iskren? Spremljaš, kaj se dogaja in 
sodeluješ? Res veruješ v vse, kar izgovarjaš?  

 Znaš priznati Bogu tudi takrat, ko si izgubljen, ko ti vera peša, ko Ga 
ne razumeš? 

 

Animator je povabljen deliti svojo izkušnjo iskrenega pogovora, vprašanja 
Bogu. Za pomoč mu je lahko pričevanje Jeffreya Bruna: 
 
Kot precej značilen odpadli katoličan/ateist sem imel dovolj znanja o 
mehanizmih vere, dovolj, da sem vedel: če Bog obstaja, zagotovo pridem v 
pekel, toda še vedno nisem mogel lagati. 
Nekaj sem moral spremeniti. O eni stvari sem bil prepričan. Boga nisem 
“ljubil”. Dvomil sem v njegov obstoj, ob tistih redkih priložnostih, ko sem ga 
priznaval, pa ga nisem ljubil… 
…Storil sem tisto, kar bi na mojem mestu storil vsak lopov, ki si želi dokazati, 
da Boga ni: šel sem k maši. Mašo sem začel obiskovati vsak dan, brez 
kakršnihkoli pričakovanj. Vsak dan sem rekel: “Živijo. Saj veš, da te ne ljubim, 
in to verjetno niti ni pomembno, ker najbrž sploh ne obstajaš, ampak tukaj 
sem. Amen.” 
Ta moja nenavadna prizadevanja so trajala nekaj več kot osemdeset dni, nato 
pa se je nenadoma nekaj zgodilo. Le to lahko rečem: Bog se me je dotaknil. 
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Pokleknil sem, da bi kot običajno zdrdral svoj govor: “Če obstajaš, te ne ljubim 
…” in nato bum! Vse se je spremenilo. Za opis te izkušnje besede sploh ne 
zadoščajo. Občutil sem Navzočnost, ki je v celoti prevzela moje čute in izkusil 
sem: ljubezen, radost, mir – popolnost! – in občutek je bil tako močan, da sem 
bil prepričan, da bom izgubil zavest. Po maši sem spotikajoč se odšel iz cerkve 
in nisem vedel, kaj naj storim. 

 
Pogovor (spremembe v odnosih) (25 min) 
 

 Kaj v tebi po tem vikendu najbolj odmeva? 

 Ko ugotoviš, da v tvojih odnosih (z bližnjim/z Bogom) nekaj 
manjka, da niso intimni, potrebuješ spremembo. Kakšne 
spremembe lahko ti sam vneseš v tvoje odnose? V tvoj odnos z 
Bogom? 

 Si v svojih odnosih sebičen? Koliko ti daš v odnos? Ali samo 
pričakuješ nekaj?  

 Koliko časa nameniš osebi, s katero bi rad imel intimen odnos? 

 Kako preživita ta čas? Kako poteka pogovor? Samo govoriš, ali tudi 
poslušaš?  

 Kako vse zaključke z duhovnih vaj prenesti v vsakdanje življenje? 

 Ali je dovolj, da si za druge samo dober zgled ali bi moral narediti 
kaj več? 

 Na kakšen način to, da si katoličan, vpliva na tvoje odnose? 

 Kakšna je razlika med odnosom do drugih in odnosom do Boga? 
 

DODATEK za študente (veličina sv. evharistije in njen vpliv):  
 Kaj doživljaš in občutiš ob dejstvu, da prejemaš živega Boga, da se 

on daruje zate?  

 Kako lahko ob tem ostaneš ravnodušen?  

 Kakšna misel se ti poraja ob dejstvu, da te je Bog izbral za 
vrednega, da se je daroval zate, za grešnika?  

 Če se zaveš, da vstopa živi Bog vate, ali boš zdaj kaj spremenil?  

 Koliko se mu boš odprl, koliko časa, truda, pogovora, ranljivosti mu 
boš daroval? 
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 Ali moraš spremeniti samo stvari v tvojem odnosu do Boga ali tudi 
do samega sebe in do drugih? 

 Kaj je Bogu bolj pomembno - kako se obnašaš do njega ali kako do 
drugih? 

 Kako lahko izražaš zahvalo Bogu za vse, kar si od Njega prejel? 
(Življenje je božji dar nam, kaj bomo mi storili z življenjem je naše 
darilo Bogu.) 

 Ali greš k maši za Boga? Za druge? Zase? 
 

POSLANSTVO - Osebno delo (15 min) 
Na koncu svete maše nas duhovnik pošlje v svet, da bi pričevali. Maša 
se ne konča, ampak nadaljuje. Kar smo sami prejeli smo povabljeni, da 
delimo naprej. Graditi drugačne odnose, pokazati drugačno pot… Bog 
tudi po nas ozdravlja druge. (to animator pove s svojimi besedami) 
 

 3 SKLEPI: 
Udeleženci dobijo list (pripravi pisarna), na katerega zapišejo tri 
konkretne sklepe, ki jih bodo naredili, uresničili v prihodnosti. 
Postavimo konkretne cilje, za vsako tematiko enega. Torej 
osamljenost, odnos do bližnjih (družina, brat, sestra, prijatelji), 
odnos z Bogom. Sklepi naj bodo konkretni, preverljivi in časovno 
določeni (npr. do jutri, čez en teden, v roku enega meseca). 
 

 3 NASVETI: 
Udeleženci na 3 barvne listke (pripravi pisarna) napišejo svoj 
nasvet oziroma kaj konkretno posamezniku pomaga pri problemu 
vsake izmed obravnavanih tem (3 nasvet: osamljenost, odnos z 
bližnjim in Bogom).  
Npr. pri osamljenosti: kako se jaz upiram tekmovalnosti, virt. svetu, 
individualizmu; pri odnosih: kako jaz drugemu namenim čas, 
pogovor, kako se trudim (npr. naberem rože), v odnosu do Boga, 
enako kot pri odnosu do bližnjega, kako delam najin odnos boljši. 
Nato listke enakih barv zmešamo med seboj ter udeleženci 
izvlečejo vsak enega. Nasvet nekoga drugega jim lahko pomaga pri  
soočanju s problemi v dolini. 
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ZA ANIMATORJA: Skupino lahko na koncu povabita k zahvaljevanju v krogu. 
Vsak udeleženec pove za kaj je hvaležen v tem vikendu. Animatorja morata 
biti pozorna čez cel vikend in na koncu poudariti za kaj sta hvaležna vsakemu 
članu skupine (npr.: Hvaležen sem za Majo, ki je vedno znala povzeti bistvo 
naših debat) 

 
Refleksija za udeležence (10 min) 
(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. 

 
 

11.15 SVETA MAŠA  
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MOLITVE 
 

PETEK – večerna molitev 
 

Pesem: Bojim se samote  
 
+ Križ 
 

 Bralec 1 (Beri počasi) 
Ti, dobri čuvaj noči. 
Kako vesel sem, ker vem, da si Ti buden v tej noči. 
Izročam se Tebi. 
Moje utrujeno telo, svoje nemirno srce, svoje skrbi in misli. 
Izročam ti vse, ki so mi dragi. 
Posuši solze, z nežno roko se dotakni obraza osamljenih, nasiti 
hrepenenje, ublaži bolečino, daj vsem mir noči. 
Izročam ti ves svet, revne in bogate, bolne in zdrave, begunce in lačne, 
vsa ljudstva in narode. 
Dobri čuvaj noči, rad verujem, da nič ne ubeži Tvojemu ljubečemu 
pogledu. 
Blagoslovi vse, ki delajo, med tem ko jaz spim in blagoslovi vse, ki spijo. 

 Voditelj 
Pomislimo za kaj smo zares hvaležni. Sedaj bo sledilo nekaj minut 
tišine. (5 minut) 
 
Pesem: Upaj in veruj  
 
O Jezus blagoslovi me, Sveti Angel… 
 
+ Blagoslov duhovnika 
 
Pesem: Dobri Bog, res hvala ti 
 
Besedica za lahko noč. 
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SOBOTA – jutranja molitev 
 
Pesem: Cvet dišeč  
 
+ Križ 
 

 Bralec 1 
Odlomek: Lk 24, 13-16 
»In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje 
Emavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala 
sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in 
razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa 
so bile zastrte, da ga nista spoznala.« 

 Bralec 2 
Zaprite oči in prisluhnite zvokom. Poskušajte si sestaviti zgodbo, kaj se 
dogaja.  
 
Vmes gredo trije' igralci' na sredino in se usedejo na tla. Dva sta na 
telefonih in glasno komentirata neko objavo/všečke/dejavnost (brez 
vezno). Prisotni naj bodo zvoki telefonov (npr. naj si pišeta po 
messengerju). Zraven sedi tretji v čisti tišini in pije sok. Čaka na kakšno 
vprašanje, pogovor. Ostala dva se nanj ne ozirata in ga ne vključujeta v 
pogovor. Pač pije sok. 
 

 Bralec 2 
(Čez nekaj časa). Sedaj pa odprite oči in poglejte, kakšna je resnična 
situacija. 'Igralci' še malo vztrajajo z igro.  
 

 Bralec 2 
Kadar smo zatopljeni v lastni svet, svoje težave ali virtualni svet se nam 
lahko zgodi, da niti ne opazimo ljudi okoli nas, njihovih težav in potreb. 
Tako se je zgodilo tudi učencema na poti v Emavs, ki sta bila zazrta v 
svojo žalost in nista prepoznala Jezusa. Danes vas vabimo, da 
poskušate stopiti iz sebe. Odprite oči. Poskusite opaziti ljudi okoli sebe 
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in jim namenite nekaj pozornosti. Spoznajte koga tihega ali 
zadržanega. In s tem tudi njim omogočite bolj doživete duhovne vaje.  
 
Pesem: Tvoj korak  
 

 Bralec 3 
Molitev z učencem iz Emavsa 
Moje oči so zastrte in moj spomin se izgublja 
v nekem filmu z vedno istim dogajanjem: 
moje upanje je izgubljeno, moja vera ogoljufana, 
moja ljubezen opljuvana, obešena in osramočena in truplo ukradeno. 
Za mano moj Jeruzalem, kamor se v grozi obračam. 
Pred menoj Emavs, kjer me čaka počitek na poti v neznano. 
Povej mi, neznani spremljevalec, kaj se je v resnici zgodilo 
In kdo je ta, ki sem mu verjel. 
Osvobodi me grozne praznine, 
misli, ki se jih oklepam, in odpri ječo mojega ujetega spomina.  
Ostani pri meni tuji prijatelj, kajti večer bo in moj dan se bliža h koncu- 
če mi ne boš ti lomil kruha in te ne bom spoznal. Amen.  
 
Zdrava Marija, Slava Očetu.... 
 
+ Blagoslov duhovnika 
 
Pesem: Sta šla učenca  
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SOBOTA – opoldanska molitev 
/V kapeli naj bo nekje na vidnem mestu podoba Marije/ 
 
+ Križ 
 
Angel Gospodov 
 
Pesem: Oče naš  
 

 Bralec 1 
Vera je polna veselja in humorja. Veselje se množi, če si ga delimo s 
prijatelji. Zato imamo za vas en papeški vic.  
Vic: Generalni direktor Coca Cole na avdienci v Rimu predlaga papežu: 
»5 milijonov dolarjev vam damo, če boste v molitvi oče naš stavek »daj 
nam danes naš vsakdanji kruh« zamenjali z »daj nam danes našo 
vsakdanjo Cocacolo««. Papež se nasmehne in odvrne: »dobro veste, da 
to ni mogoče!«. Generalni direktor se ne da in papežu ponudi 50 
milijonov dolarjev. Papež nekoliko pomisli, se obrne k tajniku in  ga v 
praša:« Kdaj nam že poteče pogodba s peki?«. 
 

 Bralec 2 
Na svetu ni človeka ali denarja, ki bi lahko spremenil Jezusove besede. 
Molitev oče naš, nam je dal z namenom, da  se obračamo na našega 
Očeta. V mislih si izberi osebo, s katero bi rad izboljšal odnos. Zmoli 
zanjo ta Oče naš. 
 
Oče naš, Slava Očetu… 
 
+ Blagoslov duhovnika 
 
Pesem: Pojdi v popolnem miru  
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NEDELJA – jutranja molitev 
 
Pesem: Stvarnik zemlje in neba  
 
+ Križ 
 
Tebe ljubim Stvarnik moj, O Gospa moja… 
 

 Bralec 1 
Pridiga Svetega Frančiška 
Ko je sveti Frančišek nekega dne zapustil samostan, je srečal brata 
Juniperja, ki je bil zelo preprost in dober. Sveti Frančišek ga je imel zelo 
rad. 
Svetnik ga je povabil: »Brat Juniper, pridi, greva pridigat«. 
»Moj oče,« je odvrnil brat Juniper, »saj veš, da sem premalo učen. 
Kako naj nagovorim ljudi?« Ker pa je sveti Frančišek vztrajal, se je brat 
Juniper omehčal. Obhodila sta vse mesto in v tišini molila za tiste, ki so 
delali v trgovinah in na vrtovih. Revnim otrokom sta se prijazno 
nasmehnila. S starejšimi sta izmenjala nekaj besed. Tolažila sta bolne. 
Nekemu dekletu sta pomagala prenesti zvrhano vedro vode. 
Ko sta tako prehodila vse mesto, je sveti Frančišek rekel: »Brat Juniper, 
čas je, da se vrneva v samostan.« »Kaj pa najina pridiga?« »Sva že vse 
povedala ... pridige je že konec,« je odgovoril svetnik. 
 

 Bralec 2 
Gospod, ne dopusti, da bi sveta maša, 
Pri kateri me obdariš z milostjo, 
Ta drama, pri kateri se je vse moje bitje 
Združilo s teboj, 
Bila v mojem življenju ura 
Kakor vse druge. 
Vkleši njen spomin 
V skrite globine mojega srca. 

 
 



46 
 

 Bralec 3 
Ne pusti me samega! 
Tvoja dobrotna roka 
Naj počiva na mojem čelu; 
Kakor oblačni steber, 
Ki je vodil tvoje ljudstvo 
Na potovanju skozi puščavo, 
Naj me vodi, naj me podpira, 
Naj mi bo znamenje in nenehna misel. 
 

 Bralec 2 
Daj, da te tudi jaz ne zapustim, 
Naj mi bo pred očmi, da si vedno navzoč, 
Da ne pozabljaš name. 
In daj, da te prepoznam 
Tako na obličju sveta 
Kakor v teh notranjih globinah, 
Kjer se kuje moja usoda. 

 
 Bralec 3 

Prosim te, glej, 
Da bo vse moje življenje 
Napolnjevala vera, 
Da ga bo navdihovala ljubezen, 
Da ga bo dvigalo upanje. 
Daj, da bom z odločnim srcem 
Prenašal tako srečo kot preskušnjo, 
Da bo vse v meni in okoli mene milost 
In da bo vsaka ura časa, 
Ki m je v življenju še odmerjena, 
Kakor podaljšana maša. 
 
Pesem: Zdaj sem tu moj Bog 
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 Bralec 4 
Odlomek iz evangelija, ki bo tisti dan pri maši. 
 
+Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu 
 
+ Blagoslov duhovnika 
 
Pesem: Zdaj sem tu moj Bog 
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SPOKORNO BOGOSLUŽJE 
 

SOBOTA ZVEČER 
 

Pesmi: Čakaj in moli Boga; Vsak dan; Znova se lahko rodiš 
 
+ Križ 
 

 Bralec 1  
»Pogosto pozabljamo Boga, bežimo proč od Njega in se skrivamo. Bog 
je vedno tu za nas – četudi se izogibamo misli nanj in ga tajimo. On nas 
išče, preden ga mi iščemo, hrepeni po nas, kliče nas. Človek se 
pogovarja s svojo vestjo in nenadoma opazi, da govori z Bogom. Človek 
se počuti osamljenega, nima nikogar, s katerim lahko govori, in tedaj 
začuti, da z Bogom vedno lahko govori. Človek je v nevarnosti in izkuša, 
da Bog odgovarja na njegov klic na pomoč. Moliti je tako človeško 
kakor dihati, jesti, ljubiti. Molitev očiščuje.« 
 
Izpraševanje vesti:  
(besedilo bereta 2 animatorja izmenjaje; prvi prebere besedilo ob 
določenem grehu, drugi pa počasi bere vprašanja. Vprašanja bodo 
udeleženci dobili tudi na listih.) 
 
Napuh – Ošabnost je glavni vzrok bede narodov in družin od začetka 
sveta. Druge pregrehe lahko včasih zbližajo: v družbi pijancev ali 
razuzdancev se človek lahko zabava in si najde prijatelje. Ošabnost pa 
zmeraj pomeni sovražnost – ošabnost je sovražnost. In ne samo 
sovražnost človeka do človeka, ampak sovražnost do Boga. 

 Ali sem svoje talente uporabljal v korist drugim in v Božjo slavo, 
ali le v lastno hvalo? 

 Ali imam občutek večvrednosti, ali se postavljam nad druge? 

 Ali imam slabšalen ali/in poniževalen odnos do drugih oseb in 
predmetov? 
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Lakomnost – »Vedno hočem imeti vse. Hočem biti boljši od vseh. Samo 
jaz sem tisti, ki šteje nekaj na tem svetu. Hočem imeti najboljša 
oblačila, najboljši avto, najboljši mobitel … Želim biti najbolj oboževan 
med vsemi prijatelji. Saj bi se lahko ozrl na druge in delil vse, kar imam 
z njimi, vendar ne, jaz sem najboljši.« 

 Ali se najdem v zgornjem sestavku? 

 Ali si pogosto želim več kot potrebujem? 

 Ali ne znam ločiti med tem, kaj dejansko potrebujem in česa ne? 
 
Nečistost – »Telo je tempelj Svetega Duha. Sveti Duh pa biva in deluje 
v čistem telesu. Kakšen je torej odnos do mojega telesa? Živim čisto, 
govorim čisto, spoštujem čistost partnerja? Verjamem, da me čisto 
življenje ohranja v pristnem stiku z Bogom. Spodbujam druge, da živijo 
čisto, ali pa je ravno nasprotno? Nečistost ni samo telesna; kaj pa naše 
misli in poželenja?« 

 Kakšen imam odnos do svojega telesa? 

 Kakšen je moj odnos do spolnosti, vzdržnosti in zvestobe? 

 Ali pogosto menjam partnerje, zaničujem svoje ali tuje telo in ga 
vidim le kot objekt? 

 Se znam vzdržati pornografije in samozadovoljevanja? 
 
Nevoščljivost – »Vsak dan smo podvrženi bombardiranju z raznimi 
nepomembnimi stvarmi, ki nam jih plasirajo mediji. Nemalokrat se 
zgodi, da si teh nepomembnih stvari zaželimo, ko vidimo, da jih imajo 
tudi drugi in smo ob tem nesrečni.« 

 Ali dopuščam, da me večkrat prevzema zavist? 

 Ali pogosto zavidam uspeh in srečo ljudem, ki jih poznam? 

 Ali sem zadovoljen s stvarmi, ki jih imam (kar mi Bog naklanja), ali si 
želim življenja oz. stvari, ki jih imajo drugi? Ali jim jih privoščim ali 
ne? 
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Jeza – »Vsak dan se srečujemo s konfliktnimi situacijami, kjer 
reagiramo drugače, kot bi si želeli in bi bilo prav. Velikokrat se 
razjezimo, ne da bi o tem razmislili in zato obžalujemo izrečene besede 
in storjena dejanja.« 

 Ali se pogosto jezim? Me razjezijo že najmanjše malenkosti? 

 Ali velikokrat podležemo napadu jeze in slabe volje ter se jezimo na 
bližnje in jih s tem po krivici prizadenemo? 

 Ali jeza v nas povzroča hudobijo, da namerno škodujemo 
bližnjemu? 

 Ali se trudim omejiti izbruhe jeze? 
 
Lenoba – Lenoba je odsotnost ali pomanjkanje zavzetosti, delavnosti in 
gorečnosti. Len človek po navadi ni srečen. Strah ga je možnih ovir in 
ima odpor do vsega, kar vključuje kakršen koli napor. Posledično je 
prikrajšan za zadovoljstvo in veselje ob doseženih rezultatih ter ob 
razvijanju svojih sposobnosti. Lenuh je človek, ki zakopava svoje 
talente. Lenoba je greh opuščanja dobrega. Zato je najbolje, da dobre 
stvari, ki nam pridejo na misel, naredimo takoj.  

 Ali sem čas zapravljal za nekoristne stvari in posledično opuščal 
vsakdanjo molitev? 

 Ali grem v nedeljo k maši in si vzamem čas za Boga, kljub temu da 
se mi ne da (npr. sem se prejšnji dan zabaval)? 

 Ali si vzamem čas za stvari, ki me notranje napolnijo? 

 Ali se predajam le trenutnim užitkom in iščem hitre rešitve, ali pa 
sem pripravljen tudi kaj aktivno storiti za dosego zastavljenih ciljev? 

 Ali v življenju iščem bližnjice za rešitev problemov in se pri tem 
slepim, ali se konstruktivno soočam s težavami? 

 Ali se trudim za vzdrževanje pozitivnih odnosov in se ne umikam 
pred računalnik, televizijo ter tako zanemarjam medčloveške 
odnose? 
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Požrešnost – Naše mize so polne. Hranjenje je večkrat več kot samo 
“potešiti lakoto”, zato se hitro spremeni v izbirčnost in basanje z jedili, 
ki mi pašejo. Pred jedjo niti ne zmolimo in se ne zahvalimo. Tu je tudi 
nezmerno pitje, pijančevanje. Po Tomažu Akvinskem požrešnost ne 
pomeni samo poželenja po hrani in po pijači, marveč vsako pretirano 
poželenje, kjer se opušča razum. Požrešnost je torej greh, ki človeka 
poniža na nivo živali. 
Dovoljujem, da me pogosto ali občasno prevzamejo brezmejni užitki v 
prehranjevanju in pitju alkohola? 

 Ali sem s čim zasvojen? 

 Ali imam postavljene meje pri tem, koliko smem in zmorem pojesti 
ter hrane ne mečem proč? 

 Ali gojim krepost zmernosti na vseh področjih?  

 Ali nezdravo jem in tako uničujem svoje zdravje? 
 
/Kratka tišina/ 
 
+ Kesanje… Oče naš…  
 
Pesem: Res velik si, Bog  
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KRIŽEV POT  

 
 

NAVODILA 
 
 Križev pot naj se bere počasi; animator naj sam presodi, kdaj bo trenutek 

tišine, če to že ni predvideno v samem besedilu. 

 Bralci naj bodo trije: Bralec 1: bere svetopisemske citate, Bralec 2: 
postaje, razlage, molitve Bralec 3: tisti, ki bere o vsakem posamezniku  

 Vsak udeleženec dobi na začetku pisalo, listke za prošnje in križa (iz 
papirja). 

 Pesmi so nekje že dodane, animator jih po presoji doda ali izpusti 
(predlogi na koncu križevega pota). 

 Po 6. postaji zmolimo rožni venec Božjega usmiljenja. Pred samim 
začetkom razložimo to molitev. Pri očenaševih jagodah: Večni Oče, 
darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega 
Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta. 
Desetke: Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega 
sveta. (10x) Na koncu zadnje desetke: Sveti Bog, sveti Močni, sveti 
Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta. (3x) 

 Prošnje preberemo po vsaki desetki rožnega venca Božjega usmiljenja. 

 Potrebujemo: listke; pisala; križ (na papirju) za vsakega udeleženca (A5); 
slike 14. postaj križevega pota (A6), čajne svečke (14x) 

Pri vsaki postaji bosta dva udeleženca prinesla spredaj sliko tiste postaje in 
svečko. Na tleh se predtem z rumenim/papirnatim lep. trakom naredi križ 
dimenzij 74 x 105 cm (14 slik A6: 10,5 x 15 cm) 
Slike postaj polagamo najprej vodoravno od leve proti desni, nato navpično 
od zgoraj navzdol. Svečke postavljamo na spodnji levi rob vsake slike. 
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Uvod  
 
Uvodna pesem: Poklonim se; Jezus, k tebi hitim  

 
 Bralec 1 

Po Jezusovem prijetju na vrtu Getsemani, krivi obtožbi, bičanju, kronanju, po 
križanju … Po četrtku, petku, soboti… je prišla nedelja. Prišlo je vstajenje. 
Večno življenje. A pred tem, je moralo biti trpljenje, s katerim je Jezus prevzel 
nase vse naše grehe.  

 Bralec 3 
Ja, tudi moje in tvoje. Si lahko predstavljaš da so moji grehi tisti, ki so udarjali 
po njegovem svetem telesu, ki so mu zarili trnje v čelo, ki so udarjali s 
kladivom po žebljih? In kaj lahko naredim jaz? Sedaj bom sam tukaj z njim, 
spremljal ga bom na poti na Golgoto, jokal bom z jeruzalemskimi ženami, kot 
Veronika mu bom brisal obraz, kot Janez bom stal pod križem …   

 
Pesem: Bodi tu in čuj zdaj z menoj  
 
(Med udeležence pošljemo 2 košari z listki za prošnje in pisali.) 
 

1. postaja: Pilat obsodi Jezusa na smrt  
 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,  
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  
 

 Bralec 1 
Pilat je sklical vélike duhovnike, voditelje in ljudstvo ter jim rekel: »Pripeljali 
ste mi tega človeka, češ da zavaja ljudstvo, jaz pa sem ga vpričo vas zaslišal in 
nisem našel na njem nobene krivde v stvareh, zaradi katerih ga tožite. Tudi 
Herod je ni našel, ker ga je poslal nazaj k nam. Glejte, nič smrti vrednega ni 
storil. Kaznoval ga bom torej in izpustil.«   Pilat jih je znova nagovoril, ker je 
hotel izpustiti Jezusa. Oni pa so kar naprej vpili: »Križaj, križaj ga!« Še tretjič 
jih je vprašal: »Kaj je vendar hudega storil? Ničesar, kar bi zaslužilo smrt, 
nisem našel na njem; kaznoval ga bom torej in izpustil.« Oni pa so še vedno 
na ves glas kričali in zahtevali, naj ga križa. In njihovo vpitje je postajalo 
čedalje glasnejše. Pilat je razsodil, naj se izpolni njihova zahteva. (Lk 23 , 13 
16, 20 - 24 )  
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 Bralec 2   
Pilat je trikrat vprašal ljudstvo kaj imajo proti Jezusu, a so ves čas samo vpili: 
»Križaj ga!« Ni jih zanimalo zakaj ga bodo obsodili, važno je bilo samo to, da 
ga Pilat obsodi na smrt. Kaj pa jaz? Kolikokrat obsojam brez, da bi vedel 
zakaj? Samo zato, ker so to rekli drugi. Kako preprosto je izreči obsodbo. Kako 
preprosto je kazati na drugega. Kazati njegove slabosti, napake. pa sem kdaj 
pogledal v ogledalo in videl svoje grehe?   
/trenutek tišine/  

 Bralec 3 
Gospod, ti nikoli nisi sodil … Gospod, daj mi moči, da bom ostal trden. Daj mi 
pogum, da ne bom sledil množici pri obsojanju in sojenju drugih.   
 
 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.  
 

 Bralec 1 
V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli 
za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi 
naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po 
njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Mi vsi smo tavali kakor ovce, obrnili smo 
se vsak na svojo pot, GOSPOD pa je naložil nanj krivdo nas vseh. Bil je mučen, 
a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor 
ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo, in ne odpre svojih ust. (Iz 53, 3 - 7)  

 Bralec 2 
Jezus je sprejel križ. Objel ga je s svojimi rokami in ga dal na svoja ramena. 
Brez besed, molče je prejel to breme.   
 
(DINAMIKA: KRIŽ- vsak od udeležencev dobi list v obliki križa, kamor napiše 
vsaj eno stvar, ki mu predstavlja križ v življenju) 
 
/trenutek tišine/  
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 Bralec 1 
 »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za 
menoj. (Mt 16, 24)  

 Bralec 3 
Gospod, ti si molče sprejel to breme. Breme mojih grehov in slabosti. 
Pomagaj mi, da bom tudi sam znal objeti svoj križ in ga nesel za teboj.   
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.   
 
(Povabljeni ste, da na liste napišete svoje prošnje. Prošnje bomo kasneje tudi 
prebrali) 

 
Pesem: Križ   
 

3. postaja: Jezus pade prvič pod križem  
 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,   
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  
 

 Bralec 1 
In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj gre 
ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« (Mt 26, 
39)  

 Bralec 2  
Dan pred prvim padcem pod križem, je Jezus že padel. Takrat je padel na 
kolena pred svojim Očetom. To je bil padec obupa in prošnje. Ta padec, 
padec pod križem pa je padec bolečine, teža križa, ki pritiska nanj.  

 Bralec 3 
Kolikokrat sam padem pod težo bremen, bolečin, ki si jih povzročam sam ali 
pa kdo drug. Najraje bi svoj križ kar odložil, vstal in pustil to za sabo. A bežati 
pred težavami, pred bolečino ni tisto, kar me bo te teže križa osvobodilo. Ne, 
padec je samo priložnost, da ponovno vstanem in grem naprej.  
/trenutek tišine/  

 Bralec 1 
Kajti vse, kar se razodeva, je luč. Zato je rečeno: »Prebúdi se, ki spiš, in vstani 
od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus.« (Ef 5,14)  
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 Bralec 3 
Gospod, ti si po padcu vstal in nadaljeval pot odrešenja. Pomagaj tudi meni, 
da bom po vsakem padcu ponovno vstal in šel naprej.   
 
 USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
 USMILI SE NAS.   
 

4. postaja: Jezus sreča svojo mater  
 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,   
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  
 

 Bralec 1  
»Pa tudi tvojo lastno dušo bo presunil meč …« (Lk 2, 35)  

 Bralec 2  
Jezus je na poti srečal svojo mater Marijo. Dovolj je bilo, da sta se srečala s 
pogledom. Pogled matere, ki mu pravi, da je z njim, da trpi z njim, mu da 
moči da nadaljuje.   

 Bralec 3  
Kdaj se sam znajdem v vlogi tistega, ki je sočuten do tistega do trpi in kdaj v 
vlogi tistega, ki sam potrebuje ta pogled sočutja? Znam biti sočuten do tistih, 
ki trpijo? Znam sam sprejeti sočutje od drugih?  
/trenutek tišine/  

 Bralec 1  
Sočutje bo imel do slabotnega in ubogega, odrešil bo duše ubogih. (Ps 72,13)  

 Bralec 3 
Gospod, Marija je mati sočutja. Pomagaj mi, da bi znal izkazati sočutje 
drugim, ter da bom tudi sam znal sprejeti sočutje, ko ga bom potreboval.  
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.    

 
Pesem: Največja skrivnost  

 
5. postaja: Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ  

 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,   
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  
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 Bralec 1 
» Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu 
naložili križ, da ga je nesel za Jezusom. « ( Lk 23,26 )  

 Bralec 2 
Vojaki so Simona prisilili, da je pomagal neznancu. Po napornem delu na 
polju, je moral nesti težak križ. Kdo je ta Simon? Preprost mož, ki se takrat ni 
zavedal, komu je pomagal? Mož, ki je bil po naključju tam? Ali pa je to mož, ki 
je bil že od vsega začetka del Božjega načrta?   

 Bralec 3  
Simon iz Cirene je pomagal neznancu, nosil je njegovo breme. Kaj pa jaz 
naredim, da bi lajšal bremena drugim? Mogoče neznancu ali bližnjemu? Znam 
pristopiti in pomagati nekomu, ki potrebuje pomoč?  Kako pa sprejemam 
pomoč drugih? Znam sprejeti pomoč? Sem zanjo hvaležen? 
 /trenutek tišine/  
Gospod, hvala za Simona, ki je pomagal nositi moje grehe.  Odpri mi oči srca, 
da bom opazil stisko drugih in jim prišel naproti. Daj mi ponižnost, da bom 
znal pomoč tudi sprejeti.  
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.    
 
(Poberemo prošnje - z dvema košarama, da bo hitreje) 
 

6. postaja: Veronika poda Jezusu potni prt  
 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,  
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  
 

 Bralec 1 
Jezus je odgovoril: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med 
razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli. Primerilo pa 
se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik; videl ga je in šel po 
drugi strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel 
po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na 
potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in 
vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v 
gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel dva denarija, ju dal 
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gostilničarju in rekel: ›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede 
povrnil.‹ Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med 
razbojnike?« Oni je dejal: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je 
rekel: »Pojdi in ti delaj prav ta ko!« (Lk 10, 30 - 37)  

 Bralec 2 
Veronika, ki je Jezusa opazovala med njegovim trpljenjem, ni mogla več in se 
je prebila mimo vojakov in Jezusu s prtom obrisala krvavi obraz. Izkazala mu 
je usmiljenje. Vsaj za trenutek mu je hotela olajšati to težko pot.  

 Bralec 3 
Izkazati usmiljenje drugim. Čutiti z drugim. Sem tudi jaz usmiljen?  Sploh 
poznam dela usmiljenja? Telesna in duhovna?  Če ne, naj mi bo to spodbuda, 
da jih spoznam in nato izvršujem, živim.   
 /trenutek tišine/  

 Bralec 1  
»Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu 
razodelo tudi Jezusovo življenje.« (2 Kor 4, 10)  

 Bralec 3 
Gospod, ti si neskončno usmiljen in tudi nas učiš kako biti usmiljen. Pomagaj 
mi, da bomo po tvojem usmiljenju, živeli in izkazovali usmiljenje do drugih, 
tudi mi.   
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.   
 

 Bralec 2:  
(Sedaj bomo zmolili rožni venec Božjega usmiljenja. Pri vsaki naslednji postaji 
zmolimo eno desetko.) 
Oče naš, 
Zdrava Marija,  
Verujem (v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje. In v…) 
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, 
našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega 
sveta.    
Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta (10x) 

 
Pesem: Malo postoj  
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7. postaja: Jezus pade drugič pod križem   

MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,  
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  

  

 Bralec 1  
Nato je šel k učencem in ugotovil, da spijo. Rekel je Petru: »Tako, eno uro 
niste mogli ostati budni z menoj? Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! 
Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.« Spet drugič je šel in molil: »Moj Oče, 
če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja!« (Mt 26, 
40 - 42)  

 Bralec 2  
Kot je Jezus na vrtu Getsemani drugič padel na kolena in moli k Očetu, je 
padel drugič tudi pod križem. Pot je bila vedno bolj težka, breme, ki ga je nosil 
na ramenih pa prav tako. A se ni dal, ponovno je vstal in nadaljeval.   

 Bralec 3 
Kolikokrat sam padem zaradi istih grehov. In kar hitro se privadim na to 
stanje, zaslepljen, omamljen od slabega. Jezus je sam rekel: »Duh je sicer 
voljan, a meso je slabotno.« Kolikokrat me premaga to slabotno meso.   
 /trenutek tišine/  

 Bralec 1 
» Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj húdo z dobrim. « (Rim 12, 
21)  

 Bralec 3  
Gospod, ti si po drugem padcu vstal in nadaljeval. Pomagaj mi, da bom tudi 
sam v svoji zaslepljenosti, prepoznal pravo pot, vstal in šel naprej po poti 
svetosti.    
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD, 
USMILI SE NAS. 
 

 Bralec 2:  
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, 
našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega 
sveta.    
Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta (10x) 
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8. postaja: Jezus nagovori jeruzalemske žene  
 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,   
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  
 

 Bralec 1 
Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so se tolkle po prsih in 
jokale zaradi njega. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: »Hčere jeruzalemske, 
ne jokajte nad menoj, temveč jokajte n ad seboj in nad svojimi otroki!« (Lk 
23, 27 - 28)  

 Bralec 2   
Žene niso razumele Jezusovega trpljenja, njegovega načrta. Hotel jih je 
potolažiti, a niso razumele zakaj naj bi jokale nad seboj in svojimi otroki. 
Namesto, da bi one tolažile njega, je on tolažil njih.   

 Bralec 3  
Zmorem iti preko svoje bolečine in videti stisko drugega?  Kdaj pa sem sam 
jokal nad seboj in svojimi grehi, napakami? Sem se smilil samemu sebi, ali pa 
sem tolažbo iskal v Bogu?   
 /trenutek tišine/  

 Bralec 1  
» Kakor mati tolaži svojega otroka, vas bom ja z tolažil, v Jeruzalemu boste 
potolaženi. « (Iz 66,13)  

 Bralec 3  
Gospod, tolažil si jeruzalemske žene, bil si sočuten. Pomagaj mi, da v svoji 
žalosti ne bi padel v samopomilovanje. Daj mi poguma, da se ne bom opiral 
na človeka, ampak iskal Božjo moč.  
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.  
  

 Bralec 2:  
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, 
našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega 
sveta.    
Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta (10x) 
 
Pesem:  Ti velik si  

 



61 
 

9. postaja: Jezus pade tretjič pod križem  
 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,   
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  
 

 Bralec 1  
Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile težke. Pustil jih je, 
spet odšel in tret jič molil z istimi besedami. Nato je prišel k učencem in jim 
rekel: »Še vedno spite in počivate? Glejte, približala se je ura, in Sin človekov 
je izročen v roke grešnikov. Vstanite, pojdimo! Glejte, tisti, ki me je izročil, se 
je približal.« (Mt 26, 43 - 46)  

 Bralec 2  
Trikrat je na kolenih molil v vrtu Getsemani in trikrat je padel pod križem. Na 
vrtu je po tretji molitvi bilo tudi konec, saj so vojaki že prišli ponj. Prav tako je 
po tretjem padcu pod križem kmalu končal svojo pot do Golgote, kraja, kjer 
so ga križali. A tudi po tem padcu je moral vstati, da je do tega kraja sploh 
prišel.   

 Bralec 3  
Po vsakem padcu vstati in nadaljevati ni lahko. Ja, to še predobro vem. Še 
težje se mi je rešiti iz kroga enih in istih napak in grehov, prehitro me 
zasvojijo. Namesto, da bi pogled povzdignil gor, gledam v tla.   
/trenutek tišine/   

 Bralec 1  
»Sicer pa zajemajte moč v Gospodu in sili njegove moči. Nadenite si celotno 
Božjo bojno opremo, da se boste mogli upirati hudičevim zvijačam.« (Ef 6, 10 
- 11)  

 Bralec 3 
Gospod, hvala ti, da si še tretjič vstal. Pomagaj mi, da bom v skušnjavah, 
težavah, zajemal moč v Tebi, ter se skupaj s tabo upiral zvijačam hudega.  
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.   
 

 Bralec 2:  
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, 
našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega 
sveta.    
Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta (10x) 
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10. postaja: Jezusa slečejo in mu ponudijo vina, z žolčem 
mešanega  
 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO, 
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  

 

 Bralec 1  
»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. « (Mt 15,33 - 
34) » Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli oblačila – razdelili so jih na štiri 
dele, za vsakega vojaka po en del – in suknjo. « (Jn 19, 23)  

 Bralec 2  
Kot da ni bilo dovolj trpljenja, so vojaki Jezusu povzročili še sram. Pred očmi 
vseh so ga slekli in razgalili njegovo sveto telo. Za njegova oblačila pa so 
žrebali. S tem so ga oropali še človeškega dostojanstva in posegli v njegovo 
intimnost.  

 Bralec 3 
Kolikokrat sam posegam v svoje telo z gledanjem pornografije, 
razvrednotenih pogovorih o spolnosti, nespoštovanju nasprotnega spola, 
nespoštovanju svoje intimnosti. Moj čut za svetost telesa, za sramežljivost 
izginja pod vplivi družbe, interneta…  
/trenutek tišine/   

 Bralec 1  
»Telo ni za nečistovanje, ampak za Gospoda, in Gospod je za telo. Ne 
pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno. Zato poveličujte Boga v 
svojem telesu.« (1 Kor 6, 13,20)  

 Bralec 3 
Gospod, posegli so v tvoje telo, a ti si še vedno bil dostojanstven. Pomagaj mi, 
da bom gojil čut sramežljivosti, da bom svoje telo videl kot svetišče sv. Duha.   
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS. 
   

 Bralec 2:  
Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, 
našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega 
sveta.    
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Zaradi njegovega prebridkega trpljenja – usmili se nas in vsega sveta (10x) 
Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta. (3x) 

 
Pesem: Ti si šel na križ  
  

11. postaja: Jezusa pribijejo na križ  

MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,  
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  
 

 Bralec 1 
In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba 
hudodelca, enega na desnici in enega na levici. Jezus je govoril: »Oče, odpústi 
jim, saj ne vedo, kaj delajo.« (Lk 23,33 - 34)  

 Bralec 2 
Jezusove roke, ki so blagoslavljaje, objemale, ozdravljale, so sedaj razpete na 
križu. Njegove noge, ki so ga vodile iz kraja v kraj, da je ljudem prinašal 
Očetovo besedo, so sedaj negibne. Pribit na križu, v močnih bolečinah, pa še 
vedno prosi za nas.  

 Bralec 3 
To kladivo in žebelj pogosto držim v rokah prav jaz. In žeblje zabijam v bližnje, 
popolne neznance, vate Jezus in nenazadnje tudi vase. To se mi zgodi takrat, 
ko iz srca izrinem tebe Gospod, ko gledam samo nase in na svoje potrebe.   
/trenutek tišine/  

 Bralec 1 
Gospod, ko si bil pribit na križ, si še vedno mislil na nas in naše odrešenje. 
Pomagaj mi, da bom odložil to kladivo in žeblje, da bom namesto tega 
bližnjemu, neznanci in Tebi, podal roko miru.  
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.   
 

12. postaja: Jezus umre na križu  
 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,   
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.   
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 Bralec 1  
Bilo je že okrog šeste ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do devete ure, ker 
sonce ni dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo po sredi. Jezus je 
zaklical z močnim glasom in rekel: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.« 
In ko je to rekel, je izdihnil. (Lk 23,44 - 46) 
 /trenutek tišine/  

 Bralec 2 
Dopolnjeno je. Jezus je umrl. Tisti, ki so bili tam, so mislili, da se bo rešil, 
stopil s križa, a temu ni bilo tako. S tem so dobili dokaz, da ni bil Elija, da je bil 
navaden človek. Na njihovih obrazih posmeh, a na obrazih in srcih njegovih 
bližnjih, Marije, učenca Janeza, žalost in obup.  

 Bralec 3 
Dopolnjeno?  Mrtev?  Zame?  Ko bi tudi jaz lahko rekel, dopolnjeno je, 
umiram svojemu egoizmu, svojim slabostim. Umiram vsemu temu slabemu, 
zate Gospod.  Kdaj sem nazadnje s svojim križem, šel v spovednico in ga tam 
odložil in izročil Gospodu? Kdaj?   
/trenutek tišine/  

 Bralec 1 
Sam sebe je izničil, podobo hlapca vzel nase, postal podoben ljudem in bil po 
zunanjosti kakor človek. Ponižal se je in je bil po koren do smrti, smrti na 
križu. (Flp 2, 7 - 8)  

 Bralec 3 
Gospod, ti si umrl zame. Hvala ti, ker me imaš tako rad. Pomagaj mi, da bom 
znal umirati svojim slabostim, egoizmu in da bom življenje iskal pri tebi in v 
tebi.   
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.   

 
Pesem: Nad vsem  
  

13. postaja: Jezusa snamejo s križa in ga položijo Mariji v naročje 
 
 MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,  
 KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  
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 Bralec 1  
»In tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.« (Lk 
2, 35)  

 Bralec 2  
Marijina duša je prebodena. V rokah drži mrtvo telo svojega sina, za katerega 
verjame in zaupa, da je sin Najvišjega. Kljub bolečini in žalosti si v srcu 
ponavlja: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!«   

 Bralec 3  
Kolikokrat je moje telo umazano, zaznamovano od teže dneva. Ko zvečer 
legam spat in se priporočim Mariji, je prav ona tista, ki me skupaj z mojo 
umazanijo vzame v naročje. Vzame me v naročje kot ljubeča mati, ki zame 
prosi pri Bogu.   

 Bralec 1  
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.«  (Lk 1,30)  

 Bralec 3 
Gospod, tvoja mati Marija me vsak dan vzame v svoje naročje, kljub moji 
umazaniji. Pomagaj mi, da bom v Marijinem naročju, vsak večer preden bom 
zaspal, prosil za odpuščanje grehov.    
 
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.  
 

 Bralec 1   
In Jožef je kupil kos platna, Jezusa snel, zavil v platno in ga položil v grob, ki je 
bil vsekan v skalo. Nato je zavalil kamen k vhodu v grob. (Mr 15,46) 

 Bralec 2   
Kaj je Jezus nesel s seboj v grob? Križe vsega sveta, trpljenje vsakega človeka, 
temo in greh vseh nas. V grob je nesel našo temo in nevednost. Kristus je za 
vse nas umrl. V grob je odnesel greh in ga zapečatil.  

 Bralec 3  
A ta isti greh je še danes v mojem življenju. Vsak dan. In vsak dan, ga neseš v 
grob in ga zapečatiš. Se ne naveličaš?  Moje misli te res ne dosežejo in moj 
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razum tega ne dojame.  Sram me je, ker greš vsak dan zame in za moje grehe 
na križ in nato v grob.   
/trenutek tišine/  

 Bralec 1  
Kakor namreč Kristusovo trpljenje za nas presega meje, tako po Kristusu 
prekipeva tudi naša tolažba. (2 Kor 1, 5)  

 Bralec 3 
Gospod, vsak dan zame prehodiš križev pot, od začetka do konca. Zato, ker 
me ljubiš. Pomagaj mi, da bom vsak dan vzel svoj križ in šel s tabo na križev 
pot, od Pilata, do groba. A bodi usmiljen in mi daj, da nato skupaj s tabo 
vstanem.  
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.   

 
Pesem: Moj Jezus Rešitelj  
 

Zaključek  
 Bralec 3 

Hvala ti Jezus za tvoj križev pot. Hvala ti za vse bolečine in kaplje krvi, ki si jih 
prelil zame in moje odrešenje.   

 Bralec 1   
»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre.« (Jn 
11, 25)  
 
/Po koncu naj duhovni voditelj izpostavi Najsvetejše (trenutek tišine), sledi 
adoracija./  
  
Dodatni predlogi pesmi:
Vzemi srce moje 
Čakaj in moli Boga 
Hvalite vsi rodovi 
Jezus, k tebi hitim 
Nebeški Jeruzalem 
Res velik si, Bog 
Gospod je moja moč 
Znova se lahko rodiš 
Vsak dan 

Ti si šel na križ 
Oče, dobri Oče 
Križ 
Na križ si šel Gospod 
Nihče ne ljubi te kot jaz 
Jezus, k tebi hitim 
Največja skrivnost  
Kje si bil  
Srce slavljenja
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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. Dobro je, da je pred mašo krajši odmor, vendar je 
potrebno biti pozoren na to, da ni moteče, če še poteka spoved. 
 

Vsak udeleženec dobi listek z drugačno božjo 
besedo (pripravi pisarna). 
 
Pesem: Bodi tu in čuj zdaj z menoj  
/Kratka tišina/ 
 

 Bralec 1  
Jezus, pozdravljen! Vesel sem, da sem lahko danes nekaj časa s teboj. 
Veliko mi pomeni, da sem ti lahko tako blizu in da si mi ti tako blizu. 
Našel sem čas in voljo, da te poslušam in da ti povem, kaj se dogaja v 
mojem življenju. 
 
Vsak izmed nas je dobil listek z Božjo besedo. Prav tebi govori Bog, prav 
v tvoje življenje želi poseči in ga spremeniti. Prisluhni mu. 
 
/Tišina/  
 

 Bralec 2 
Družba narekuje: srečen bom, če: bom imel skrbno negovane trebušne 
mišice, če bodo moja meča čvrsta, če bo moj obraz brez mozoljev, če 
bom lep kot George Clooney ali kot Kim Kardashian. 
Popularen bom, če bom nosil superge Gucci, spodnjice Calvin Klein 
majice Tommy Hilfiger in vozil BMW-ja. 
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Če bom vse to imel, ali bom zares srečen? 
 
Vendar, vse to zares potrebuješ?  
Si zaradi tega lahko srečnejši? 
Koliko časa ta sreča traja? Npr. dobiš nov pametni mobilni telefon. Prvi 
dan ves vesel štrcaš po ekranu, se navdušuješ nad njegovo lepoto in ga 
razkazuješ svojim prijateljem. Prvi teden je mimo in kot po navadi ves 
zdolgočasen »skrolaš« po Instagramu in Facebooku. 
 

 Bralec 3 
Jezus, govoriš mi, da se mi ni treba bati, ker si ti vedno z menoj. Z menoj 
si v mojih dnevih. Spodbujaš me, naj bom pogumen, saj me ne zapustiš 
niti za hip. Z menoj si tudi takrat, ko si mislim, da si daleč, kajti zvest si 
svoji obljubi. 
 

 Bralec 4 
Včasih mi pride na misel, da Te ne bi več prosil. Kakor otrok prihajam k 
Tebi za vsako malenkost. Žal mi je, ker sem Ti nadležen, a si ne vem 
pomagati. Pravzaprav sem sam in se opiram samo nase. Vendar da 
pripadam Tebi in da mi pomeniš več kot vse drugo, to bi ti rad povedal 
vedno znova.  
 
Pesmi: Čakaj in moli Boga, Magnificat 
 

 Bralec 5 
Vsak dan znova se trudim, da bi bil srečen in s svojimi dejanji osrečil tudi 
druge. Zavedam se, da je težko vzpostaviti dober, kvaliteten odnos z 
drugo osebo in se pri tem odreči svojim željam, interesom. (Npr. po 
napornem dnevu sem si zaželel pogledati epizodo ali dve svoje 
priljubljene serije. Ravno sem se udobno namestil, ko sem zaslišal klic 
svojega prijatelja. Povabil me je na pijačo. Kaj mi je storiti?) 
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Vsak prijatelj ima prav posebno mesto v mojem srcu. Včasih se nam zdi, 
da so prijatelji nekaj samoumevnega. Pozabimo pa na to, da moramo 
biti najprej prijatelji mi sami, da bi lahko imeli prijatelja.  
 
/Tišina/ 
 

 Bralec 6 
Jezus, k tebi prihajam kot učenec k učitelju,  
da se od tebe učim prav živeti. 
K tebi prihajam kot bolnik k zdravniku,  
ker potrebujem zdravilno moč tvojega odpuščanja in tvoje ljubezni. 
 
Iz dneva v dan smo ranjeni s strani prijateljev, družine, ljudi, s katerimi 
smo v stiku. Vsepovsod nas lahko doletijo razočaranja: moja najljubša 
ekipa je izgubila, nisem naredil vseh izpitov, razočaran sem nad odnosi 
v družini, ne vem, kako pristopiti do drugih …  
 
Res je, problemi so in vedno bodo, vendar jih bomo lažje sprejeli in jih 
poskušali rešiti ob podpori prijateljev, zaupnikov. Ob zavedanju svoje 
ranljivosti potrebujemo tudi pogum, da jo priznamo. 
 
Pesem: V Gospodu je moja moč 
 
+ Blagoslov z Najsvetejšim 
 
Pesem: Srce slavljenja  
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