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TEMA PDV 2021 

 
SADna kUPA 
 

Na letošnjih postnih duhovnih vajah bomo govorili o upanju. Smo v časih, ko 
ga mladi v svojih preizkušnjah in stiskah še posebej potrebujemo. Ob 
letošnjem geslu SADna kUPA bomo skupaj odkrivali, kaj vse nam upanje daje 
v življenju, kaj nam prinese v preizkušnjah, kaj so SADovi UPAnja in da je naše 
resnično upanje vera v Boga, v njegovo odrešujočo milost, odpuščanje in 
obljube.  
 
Upanje nas dela ustvarjalne, ohranja nam mir, daje nam smisel, je vezano na 
prihodnost in še marsikaj, kar naj ostane skrivnost do srečanj.  
 
Kristjani imamo posebno nalogo tudi v tem, da vlivamo upanje drugim in med 
druge širimo veselje.  

 
I. tema: KAJ JE (NAŠE) UPANJE? 
II. tema: ZAKAJ JE UPANJE KORISTNO 
III. tema: NEBESA 
IV. tema: KAKO MI PRINAŠAMO UPANJE 
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ANIMATORJI IN NALOGE 

 
Naloge animatorjev (spletna verzija - zoom):  
● voditelji 
● predpriprava in obvladanje tehničnih orodij (ZOOM, zoom 

whiteboard, jamboard, mentimeter….) 
● spoznavni večer 
● predstavitev teme 
● molitve 
● križev pot 
● veseli večer 
● telovadba 
● printscreen-i 
 

Skupne naloge animatorjev: priprava na vodenje skupine, skrb za 
urnik.  
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PETEK ZVEČER               predstavitev 
 

 
18.00 ZBIRANJE, OSNOVNE INFORMACIJE, SKUPNO 
SPOZNAVANJE 
 
18.45 PREDSTAVITEV TEME, DELITEV V SKUPINE 
 
19.15 SPOZNAVANJE V SKUPINI  
 
 
 
 
 
 
 

20.30 SKUPNA VEČERNA MOLITEV 
 

Pesem: Upaj, o, Izrael (Jubilate III. 283)  
 
+ Križ 
Angel Gospodov 
 

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

• Bralec 2 
 
Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu 
Jezusu Kristusu,  po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, v 
kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo.  Pa ne samo to, 

https://www.youtube.com/watch?v=0wdPLxehkPI
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ampak se celo ponašamo s stiskami, saj vemo, da stiska rodi potrpljenje,  
potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje.  Upanje pa ne osramoti, ker 
je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Kajti ko 
smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za 
brezbožne.  Težkó namreč, da bi kdo umiral za pravičnega: morda bi si kdo še 
upal umreti za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je 
Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. (Rim 5,1-8) 
 
Pesem: Moj dom (SPES)  
 
PSALM 9 - Bog je rešitelj stiskanih (molimo v dveh zborih) 
 
1 Zborovodju, po »Mut labbén«. Davidov psalm. 
2 GOSPOD, slavil te bom z vsem svojim srcem, 
pripovedoval bom o vseh tvojih čudovitih delih. 

3 V tebi se bom veselil in ukal, 
opeval bom tvoje ime, Najvišji. 

 
4 Ko se moji sovražniki obrnejo nazaj, 
se spotaknejo in izginejo izpred tvojega obličja. 

5 Zakaj ti si branil mojo pravico in sodbo, 
si sédel na prestol, pravični sodnik. 

 
6 Zapretil si narodom, pogubil krivičnika, 
njihovo ime si izbrisal na vekov veke. 

7 Sovražniki so pokončani, razvaline so za vedno; 
izruval si njihova mesta, njih spomin se je izgubil. 

 
8 Toda GOSPOD prestoluje na veke, 
za sodbo je utrdil svoj prestol. 

9 On sam bo sodil svet s pravičnostjo, 
razsojal med ljudstvi po pravici. 

 
10 Tako je GOSPOD zatiranemu zavetje, 
zavetje v času njegove stiske. 

11 Kateri poznajo tvoje ime, zaupajo vate, 
kajti ti, GOSPOD, ne zapustiš njih, ki te iščejo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5E0pimRDHI
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12 Igrajte GOSPODU, ki ima prestol na Sionu, 
oznanjajte med ljudstvi njegova dela, 

13 kajti on, ki maščuje prelito kri, se jih je spomnil, 
ni pozabil vpitja nesrečnih. 

 
14 Izkaži mi milost, o GOSPOD, 
glej mojo nesrečo zaradi mojih sovražnikov, 
ti, ki me vzdiguješ izpred vrat smrti, 

15 da bom pripovedoval o vsej tvoji hvali, 
ob vratih hčere sionske, 
se radoval v tvojem odrešenju. 

 
16 Narodi so se pogreznili v jamo, ki so jo naredili, 
v mrežo, ki so jo nastavili, se jim je ujela noga. 

17 GOSPOD se je dal spoznati, pripravil je sodbo; 
v delu lastnih rok se je ujel krivičnik. Higajon, Sela. 

 
18 Krivičniki se morajo vrniti v podzemlje, 
vsi narodi, ki na Boga pozabljajo. 
 

19 Zakaj ubogi ne bo za vselej pozabljen, 
ne upanje nesrečnih za vedno izgubljeno. 

20 Vstani, GOSPOD, ne daj, da prevlada človek, 
naj bodo narodi sojeni pred tvojim obličjem. 

21 GOSPOD, položi vanje grozo, 
naj narodi vedo, da so umrljivi.  Sela. 

 
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej 
in vekomaj. Amen. 
 
O Jezus blagoslovi me, O Gospa moja, Slava Očetu… 
 
+ Blagoslov duhovnika 
 
Pesem: Dobri Bog (Jubilate III. 56)  
 
Besedica za lahko noč 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4gViyMXDsg
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SOBOTA DOPOLDNE - I. in II. tema 

 

8.00 TELOVADBA 
 
8.10 SKUPNA JUTRANJA MOLITEV 
 
Pesem: Ljubezen me spreminja (Jubilate III. 120)  
+ Križ 
 

• Bralec 1 
Zadihali smo v nov dan. Zrak je napolnil naša pljuča tudi v tem dnevu. V 
dnevu pred nami, ki je poln upanja. Upanja na nova spoznanja, nova 
doživetja, nove izzive, nova prijateljstva... 
 

• Bralec 2 
»Zato je upanje krepost, ki se je ne vidi. Deluje spodaj. Vodi nas, da gledamo 
od spodaj. Ni lahko živeti v upanju, a rekel bi, da bi moralo biti zrak, ki ga diha 
kristjan, zrak upanja. Sicer ne bo mogel hoditi, ne bo mogel iti naprej, ker ne 
bo vedel, kam iti. Upanje – to je jasno – nam daje gotovost. Upanje ne 
razočara. Nikoli. Če ti upaš, ne boš razočaran. Treba se je odpreti temu 
Gospodovemu upanju, stegniti se proti tej obljubi. A pri tem vedeti, da Sveti 
Duh deluje v nas. Naj Gospod vsem nam dá to milost, da bi živeli v napetosti, 
v napetosti, a ne zaradi živčnosti in problemov, ne. V napetosti zaradi Svetega 
Duha, ki nas meče proti drugemu bregu in nas ohranja v upanju.« (Papež 
Frančišek) 
 

• Bralec 3 in 4 (se izmenjujeta) 
Le pri Bogu se umiri, moja duša, kajti od njega je moje upanje. (Ps 62,6) 
   
Želimo pa, da vsak izmed vas pokaže isto vnemo, tako da bo vaše upanje 
povsem gotovo prav do konca, (Heb 6,11) 
   
Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! V svojem velikem 
usmiljenju nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo 
upanje, (1 Pt 1,3) 
   

https://youtu.be/fS87opye3cg
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Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem 
Duhu, ki nam je bil dan. (Rim 5,5) 
   
Zdaj pa stojim pred sodiščem zaradi upanja v obljubo, ki jo je Bog dal našim 
očetom. (Apd 26,6) 
 
In vsak, kdor ima to upanje vanj, se očiščuje, kakor je tudi on čist. (Jn 3,3) 
 
Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju, da bi bili 
v môči Svetega Duha polni upanja. (Rim 15,13) 
 

• Bralec 1 in 2 (se izmenjujeta) 
Vsako jutro vsebuje dan, ki ga prejmemo iz božjih rok.  
Bog nam  daje cel ta dan, za nas ga je pripravil on sam. 
 
Nič ni preveč in nič ni dovolj, nič nepomembno in nič neuporabno. 
Vsak dan je mojstrovina, ki prosi da ga živimo.  
 
Mi pa jo gledamo, kot stran iz koledarja ki jo označujeta številka in mesec. 
Z njo ravnamo površno kot s tem listom papirja. 
 
Če bi lahko preiskovali svet in gledali razpletanje tega dne, ki se rojeva iz 
globine stoletij, bi razumeli vrednost enega samega človeškega dne. (M. 
Delbrel) 
 
Tebe ljubim… 
 
O Gospa moja… 
 
+ Blagoslov duhovnika 
 
Pesem: Hej brat (Jubilate III. 70)  

 
 
8.20 KRATEK SKUPNI UVOD  
 
 

https://youtu.be/1DMOiiV6sLg
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8.30 DELO PO SKUPINAH  

 
I. KAJ JE (NAŠE) UPANJE 
 

→ Pripomočki: PPT z definicijami, zoom whiteboard za prvo 
dinamiko in aplikacija za drugo dinamiko (MIRO ali 
Jamboard.google). 
Aplikaciji sta interaktvni tabli. V Miro-tu lahko vsi premikamo 
listke, jih dodajamo, spreminjamo ipd. Na linku je že dan 
primer.  
https://miro.com/welcomeonboard/2djRWjbTCgkpEju2mA31R
Bbpnq6BhzC9sRCCzYmD9YhZQpT2yAFQBe2YJYBgQIcg 
 

→ Poslati po pošti: svetopisemski citati, osebno 
delo - lažno upanje 

 
→ Čas: 1 h 30 min 

 

→ Cilj: Razumeti, kaj je upanje in kaj je moje upanje. Spoznati 
ovire in nasprotja upanja. 

 
 
SIMBOL SKLOPA: Prazen kozarec 
 

ZA ANIMATORJA: Sadna kupa je vedno postrežena v posodi. Ne more biti 
»samostoječa«. Prazen kozarec tokrat predstavlja naša vprašanja, kaj 
pravzaprav spada v to sadno kupo? Katere besede, asociacije se nanašajo na 
besedo upanje? In kaj ne opisuje upanja, čeprav se zdi zelo podobno? Prazen 
kozarec je naše razumevanje besede upanja, torej trdna stvar, na kateri bomo 
lahko gradili ta duhovni vikend in naša razmišljanja. 

 
 
 
 
 

https://miro.com/welcomeonboard/2djRWjbTCgkpEju2mA31RBbpnq6BhzC9sRCCzYmD9YhZQpT2yAFQBe2YJYBgQIcg
https://miro.com/welcomeonboard/2djRWjbTCgkpEju2mA31RBbpnq6BhzC9sRCCzYmD9YhZQpT2yAFQBe2YJYBgQIcg
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Dinamika 1: Asociacije in prispodobe na temo upanja (15 min) 
→ Pripomočki: whiteboard na zoom-u (prej si poglej kako deluje!) 

Udeležence povabimo, da na whiteboard zapišejo (lahko tudi rišejo!) 

čim več asociacij ali pa (pris)podob/simbolov na temo upanja, enako 

kot bi to naredili v živo na plakat. 

Iz dinamike lahko postavimo kakšno vprašanje: 

• Zakaj ste si izbrali določene asociacije? 

• Kaj ponazarja vaša prispodoba, kje se ta povezuje z upanjem? 

• Vam je kakšna prispodoba ali asociacija nekoga drugega zelo 

všeč? Katera? Zakaj tista? 

• Kdaj si se čutil polnega upanja? 

• Kako si se takrat počutil?  

• Kakšna občutja pa ti vzbuja sedanja situacija?  

• Kako si predstavljam upanje? Kako bi ga razložil drugim? Kako 

bi s primeri predstavil upanje? 

• Kako se moje upanje razlikuje od upanja neverujočega? Kako bi 

se razlikovalo najino delovanje v neki situaciji?  

(npr.  Marija Mazzarello je v času epidemije (tifusa), kljub možnosti, da 

se okuži, polna upanja delala z bolniki. V času korone zdravniki, 

bolniške sestre (mnogi po bolnišnicah, na testiranjih, ob cepljenju), pa 

tudi  nekateri slovenski duhovniki in redovnice neutrudno in polni 

upanja hodijo k bolnikom (Jurij Štravs, Martin Golob itd.). Friderik 

Baraga je do indijancev v upanju prišel, da bi jih krstil. Tako je le z 

upanjem premagal samega sebe - Na dan je prehodil tudi po 80 km.) 

 

Pogovor (15 min) 
→ Pripomočki: PPT definicij (en slide - katekizem in SSKJ) 

Udeleženci povežejo dele definicij, ki spadajo skupaj. 
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Krščansko upanje (katekizem) je »božja krepost, s katero hrepenimo 

po nebeškem kraljestvu in po večnem življenju kot o svoji sreči, 

zaupajoč v Kristusove obljube in opirajoč se ne na svoje moči, marveč 

na pomoč in milost Svetega Duha (Katekizem katoliške Cerkve 1993, 

470). 'Brez omahovanja se držimo izpovedi upanja, ker je on, ki je dal 

obljubo, vreden zaupanja' (Heb 10, 23).« 

UPANJE (SSKJ) - duševno stanje, ko se vidi možnost za rešitev iz težkega 

položaja: upanje nastane, se okrepi, utrdi; ekspr. upanje v njem gori, 

pojema, se poraja, živi; ekspr. v njem je vstalo, zraslo novo upanje; 

umirati brez upanja; biti poln upanja; ekspr. iskra, plamen, žarek 

upanja / ekspr. upanje se jim sveti v očeh 

- Upanje je nekaj, kar je vezano na prihodnost in je pozitivno 

- Da strmimo k upanju, moramo najprej zaupati 

• Ali veliko uporabljate besedo upanje, ali ste s katero drugo besedo 

bolj domači, jo večkrat uporabite? 

• Katere besede bi še povezali z upanje, se vam zdijo podobne? V 

čem se te besede razlikujejo od upanja? 

• Je kakšna razlika med upanjem (splošna definicija) in krščanskim 

dojemanjem upanja? 

(Se odzivamo na njihova vprašanja in podobnosti, ki jih vidijo.) 

ZA ANIMATORJA:  
 
Nekaj sorodnih besed, ki jih lahko predstavite (predvsem se odzovite na 
njihovo razmišljanje): - zaupanje, hrepenenje, optimizem, pričakovanje.  
 

Optimizem: mnenje, prepričanje, da v življenju prevladuje dobro nad slabim, 
zlim. (SSKJ) Pogled na isti svet iz pozitivne strani. Upanje je vezano na stanje v 
prihodnosti, optimizem pa ostaja v sedanjosti. Optimistični ljudje nam 
delujejo (vsaj zdijo) bolj upanja polni. 
 

Hrepenenje: čutiti, imeti močno željo po čem. (SSKJ) Hrepenimo po nečem, 
kjer je cilj jasen. Jasno je kako bo naše hrepenenje izpolnjeno. (Hrepenenja 
bolj čustveno obarvano in izraža neko željo, medtem ko pri upanju lahko bolj 
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daljnosežno. Predvsem gre za to, da je upanje osnova za to, da lahko po 
nečem hrepenimo- ker nam upanje sploh omogoča hrepenenje.  
 

Zaupanje: prepričanje, da je kdo sposoben, voljen narediti, kar se pričakuje. 
(SSKJ) Zaupam v neke konkretnejše - “vršilce dejanj”, zaupam da bom srečno 
prišel na Triglav, zaupam da mi bo Bog pomagal… Torej zaupam lahko sebi, 
nekemu tujcu, 3.osebi, Bogu. Upanje je potrebno, da pride do zaupanja. 
 

Pričakovanje: živeti računajoč, da kdo pride/da se bo kaj zgodilo; na osnovi 
določenih dogodkov, pojavov biti prepričan o čem. (SSKJ) Pri pričakovanju 
zaznamo večjo gotovost, da se bo nekaj zgodilo kot pri ostalih. Nekaj nam 
daje gotovost o uresničitvi naših pričakovanj.  
 

Na podlagi citata “za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In 
največja od teh je ljubezen (1 kor 13, 13) lahko razberemo, da je upanje tista 
osnova, na kateri gradimo ostale vrednote oz. od koder izhajajo ostali pojmi... 

 

• V kaj upam? Zakaj sploh upam?  

• Meniš, da je mogoče, da bi živeli brez upanja? Kakšno bi bilo 
življenje brez upanja? 

• V kolikšni meri se upanje lahko navezuje na preteklost in 
sedanjost, v kolikšni na prihodnost? (Upanje je vezano na 
prihodnost: Odrešeni smo bili namreč v upanju; upanje, ki ga 
gledamo, pa ni več upanje- kdo bo namreč upal to, kar že vidi (Rim 
8,24) 

• Kako nas upanje spodbudi, da lahko naredimo več kot bi sicer? 
 

 
SVETOPISEMSKI CITATI (20 min) - poslati po pošti 
(V skupini vsak prebere  en citat. Potem sledi 5 minut tišine. Po 5 
minutah tišine, vsak iz skupine pove, kateri citat, ga je najbolj nagovoril 
in zakaj je izbral ravno tega. Predhodno se jih pošlje po pošti.) 
 
Pomnite torej, da ste bili v tistem času ločeni od Mesija, zunaj 
Izraelovega občestva in tuji zavezam obljube. Bili ste brez upanja in v 
svetu brez Boga. (Ef 2,12) 
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Zato se namreč trudimo in bojujemo, ker smo naslonili svoje upanje na 
živega Boga, ki je odrešenik vseh ljudi, posebno vernih. (1 Tim 4,10) 
 
Odrešeni smo bili namreč v upanju; upanje, ki ga gledamo, pa ni več 
upanje- kdo bo namreč upal to, kar že vidi. (Rim 8,24) 
 
Zato se je razveselilo moje srce in vzradostil se je moj jezik. In v upanju 
bo počivalo moje meso. (Apd 2, 26) 
   
Zakaj ti si moje upanje, o Gospod, moje zaupanje, GOSPOD, od moje 
mladosti. (Ps 71,5) 
   
Le pri Bogu se umiri, moja duša, kajti od njega je moje upanje. (Ps 62,6) 
   
Želimo pa, da vsak izmed vas pokaže isto vnemo, tako da bo vaše 
upanje povsem gotovo prav do konca, (Heb 6,11) 
   
Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! V svojem velikem 
usmiljenju nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih prerodil za živo 
upanje, (1 Pt 1,3) 
   
Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po 
Svetem Duhu, ki nam je bil dan. (Rim 5,5) 
   
Zdaj pa stojim pred sodiščem zaradi upanja v obljubo, ki jo je Bog dal 
našim očetom. (Apd 26,6) 
 
In vsak, kdor ima to upanje vanj, se očiščuje, kakor je tudi on čist. (Jn 
3,3) 
 
Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju, 
da bi bili v môči Svetega Duha polni upanja. (Rim 15,13) 
 
Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh 
je ljubezen. (1 kor 13, 13) 
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Dinamika 2: Ovire za upanje (20 min) 
→ Pripomočki: virtualni listki (MIRO ali jamboard - prej se pripravi!) 

Udeležence spodbudimo, da pomislijo na ovire upanja s katerimi se 
srečujejo sami in jih napišejo na virtualne listke (ena ovira = en listek). 
Kaj nas ovira, da bi upali? Lahko razmišljajo tudi na glas, da bodo imeli 
čim več idej. Vsak listek sproti prilepijo na virtualno tablo. Ko se nabere 
veliko idej, se ustavijo in jim damo nalogo, da ovire poskusijo 
razporediti v naslednje tri kategorije: ovire, ki izhajajo iz mene, ovire, ki 
jih spodbuja družba in druge ovire. 

 

 
 
 

ZA ANIMATORJA: Razdelitev ovir, ki temeljijo na: 
-meni: nekaj v meni ovira mojo držo upanja, mi daje občutek »jaz nisem 
sposoben za to«. Gre za neke osebnostne šibke točke, ki jih ima vsak nekje 
drugje – več še v zaključku teme. Lahko gre za perfekcionizem (ki lahko zbuja 
stalno nezadovoljstvo in me izčrpava), stalna zaskrbljenost (skrb) za sedanji 
svet in trenutek, utvare (nerealna predstava o meni in ker je nerealno potem 
ne dosegam tistega kar želim), različni strahovi, nesamozavest (oziroma 
pomanjkanje samozavesti), pretiran pesimizem ali (utopičen) optimizem, ne 
vztrajnost, pretekle (slabe) izkušnje, karakter -  mojster Miha - “Bomo zmogli? 
Mislim, da ja.”: ne verjame vase) 
- družbi: ko ima celotna družba neko držo, kateri ti ne želiš slediti, ampak 
nimaš moči, da bi se ji uprl.  Lahko gre za držo (oziroma značajske poteze) 
ljudi okoli mene - recimo prijatelji se pripravljamo na izpit, vsi ostali so zelo 
pesimistični, zato še jaz obupujem; lahko gre za neka pričakovanja družbe - 
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recimo, če dekle pri teh letih še nima fanta, je nekaj narobe z njo- še ona 
izgublja upanje; velik vpliv na nas imajo mediji, ki sporočajo neke norme: med 
epidemijo na primer- spodbujajo pritoževanje in nestrpnost- se je ‘nalezem’ 
tudi jaz. 
- neodvisnem dejavniku, situaciji: gre za neke tretje stvari, ki ne izhajajo iz nas 
in ne iz družbe, vseeno pa gre za oviro v drži upanja. Gre za 
dejavnike/situacije, ki so sami po sebi teža, obremenitev, tudi če na to gledaš 
poln upanja. Recimo težek izpit (kjer profesor vedno vrže polovico 
študentov), diplomska, matura, magistrska, razgovor za službo, vreme, čas (če 
se nekaj kar ne in ne zgodi, zmanjkuje upanja, da se kdaj bo – bom spoznal 
pravo/pravega?), bolezen (s kakšno držo se boš s tem spopadel?)... 
 
 

• Katero oviro bi posebej izpostavili?  

• Ste jih znali razporediti v kategorije? Ste jih med seboj povezali?  

• Pri katerih ovirah sami čutite največjo težavo v vašem življenju in 

trudu pri drži upanja? 

• Katerih ovir ste našteli največ? 

• Ste našli kakšno oviro, ki je bila za koga ovira, za drugega pa ne? 

Zakaj se to zgodi? 

• Na katerih področjih naredimo lahko sami največ, da nekaj za nas 

ne bo več taka ovira?  

• Poskusimo odpreti pogovor o njihovih šibkih točkah glede na 

zapisano v sivem okvirčku. 

ZA ANIMATORJA: Ovira upanja je vsaka stvar (dogodek, oseba), ki nas 

oddaljuje od tistega, k čemur upamo, k cilju h kateremu upamo. Ovira, ki 

temelji na meni je v resnici moja šibka točka. Tu se nam zdi pomembno, da 

se da teža tem šibkim točkam. Izhajajte iz primerov, ki ste jih navedli. Se tam 

že kažejo vaše razlike? Je bila za koga enaka stvar ovira, za drugega pa ne? 

Poskusimo ozavestiti, da ko se zavedaš svoje ovire oziroma šibke točke boš 

lahko boljše reagiral v situacijah, kjer nastopi neka težava, ki te spravlja v 

obup, ti zmanjšuje upanje. Le če se boš tega zavedal boš lažje ohranjal držo 

upanja. In to so ovire, kjer mi sami lahko naredimo največ, da kljub oviram 

ohranjamo držo upanja. 
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Osebno delo: Lažno upanje in brezup (20 min) - poslati po pošti 

Si kdaj doživel, da je kdo tebi zbudil lažno upanje? Kdaj in kdo tebi 

vzbuja /je vzbujal lažno upanje? Kako si se ob tem počutil? 

Kdaj si ti vzbudil ali vzbujaš lažno upanje 

bližnjim/prijateljem/neznancem?  

Kdaj sam gojim lažno upanje? Kdaj si ne upaš pogledati resnici v oči? 

“In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila !« Jn 8,32 

• Si se že srečal z brezupno situacijo? Si kdaj obupal? 

• Kako si se počutil ob tem? Si še vedno v tem oziroma kako si uspel 

splezati iz drže brezupa v držo upanja 

• Ali je lahko situacija sama po sebi brezupna (torej sploh nisi nikoli 

imel upanja)? 

• Imamo kakšen primer iz Sv. pisma, ki govori o brezupu in obupu? 

ZA ANIMATORJA:  
Drža upanja in drža brezupa: Nekomu je lahko enaka situacija brezupna in 
sploh ne more pogledati iz tega, niti ne vzpostavi drže upanja, drugemu pa to 
ni težko. 
Jona in brezup: Jonu je Bog naročil, naj gre v mesto Ninive in jih opozori, da 
če se ne bodo spreobrnili, jih čaka poguba. Jona ni želel iti tja, saj so se mu 
Ninive zdele brezupen primer. Od samega začetka je imel držo brezupa. 
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II. ZAKAJ JE UPANJE KORISTNO 
 

→ Pripomočki: zoom whiteboard 
 

→ Poslati po pošti: članek (Upanju Sv. Duha…), osebno delo 
(odlomek in vprašanja, spodbuda). 

 
→ Čas: 1 h 30 min 

 

→ Cilj: 

• Spoznavni: Prepoznavati sadove upanja in odkrivati njihov 
pomen za naše (večno) življenje. 

• Doživljajski: Krepiti upanje preko odnosov z bližnjimi in Bogom. 

• Dejavnostni: Najti sadove upanja v konkretnih življenjskih 
situacijah razumeti, kaj je upanje in kaj je moje upanje. 
Spoznati ovire in nasprotja upanja. 

 
Pogovor (5-10 min) 
(v primeru, da se bo v prvem delu že govorilo o upanju v povezavi s 
preizkušnjami, se lahko ta del izpusti) 

• Kaj ste upali med epidemijo? Upanje, da bo kmalu konec 
epidemije? Ali je to res pravo upanje?  

• Kako smo živeli to obdobje? Česa smo se naučili? Kako se 
spreminjamo med epidemijo, ali postajamo odgovornejši, zrelejši, 
potrpežljivejši, bolj odprti za odnose z bližnjimi?  

• Ali se naše upanje krepi ali usiha (v novicah slišimo, da smo v 
brezupni situaciji)?  

• Komu sledimo, ga poslušamo, mu verjamemo (koliko na nas 
vplivajo mediji)? Kakšni so sadovi tega obdobja (smo se kaj novega 
naučili, se v čem preizkusili …)?  

• Za katere stvari sem hvaležen/a iz tega obdobja (upočasnil se je 
tempo življenja, imamo več časa za odnose ...)? 
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SIMBOL SKLOPA: Sadovi 
 

ZA ANIMATORJA: Bistvo sadne kupe je sadje. Za upanje je bistven naš odnos 
z Gospodom, ki nam daje upanje in v njem je naše upanje utemeljeno. Sadje 
pa predstavlja tudi sad/rezultat, ki ga ta naš odnos z Bogom, UPANJE, 
prinaša.   

 
ODNOS Z BOGOM KOT TEMELJ UPANJA 
 

Dinamika 1 (5 min) 
→ Pripomočki: zoom whiteboard 

Izberemo enega prostovoljca in mu osebno v chat napišemo besedo 
SIDRO Z VRVJO. Prostovoljec nariše sidro na “Whiteboard”, ostali 
udeleženci ugibajo, kaj je narisano.  

 
 
 
 

• Zakaj sidro, kaj predstavlja?  

• Kako je povezano z 
upanjem? 
 
Vsak udeleženec okrog sidra 
napiše, kako lahko gradimo 
odnos z Bogom. 
 
 

ZA ANIMATORJA: Vrv, na kateri je sidro, predstavlja odnos z Bogom. Sidro pa 
predstavlja naše upanje = Božjo obljubo (odrešenje, nebesa). Odnos z Bogom 
gradimo preko zakramentov (krst, spoved,evharistija, bolniško maziljenje ...), 
osebne in skupne molitve, branja Božje besede ...  
Sidro je postalo krščanski simbol upanja. Njegovo simboliko lahko razlagamo 
skozi zasidrano ladjo. Tako kot je ladja zasidrana v morju, da je ne odnese, 
smo tudi ljudje »zasidrani« v Bogu, da nas zlo ne uniči. Don Bosko je sanjal in 
priporočal, da  je potrebno ladjo (Cerkev), zasidrati med dva stebra: 
evharistijo in Marijo.   
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Pogovor (15 min) 
• Kakšno podobo imam o Bogu? (strog sodnik, ki se ga bojim; 

čudodelnik, ki bo vse uredil tako, da mi bo udobno, prijetno; 
usmiljeni Oče, ki me razume, odpušča grehe)  

• Kako je Jezus vlival upanje? Kaj je storil z grešniki? (zasmilili so se 
mu, posluša, ne obsoja, je preprosto blizu …)  

• Kako mi Bog daje upanje? Kako doživljam, občutim Božje upanje? 
(Npr.: Sem že kdaj doživel smrt bližnjega - dedka, babice, 
prijatelja…) 

• Kako sem v taki težki preizkušnji doživljal Boga? 

• Kdo mi je takrat dal upanje? 

• Sem krivil Boga za ta dogodek? Kje je bil Bog takrat? Zakaj je vse to 
dopustil? 

• Kako sem si razlagal smrt? Kot konec našega življenja ali kot 
upanje v nebeško življenje? 

  

Povzetek 
V odnosu z Bogom (v molitvi, zakramentih) črpamo moč, da lahko 
bolje živimo odnose z drugimi ljudmi. Bog nam govori tudi po 
dogodkih in ljudeh. Upanje nam stvari ne olajša, ampak nam da 
gotovost, da je Bog z nami. Upanje nam vliva moč, da vztrajno 
iščemo nove rešitve, nove poti. Ob tem je potrebno marsikdaj tvegati, 
poskusiti veliko novega, nepoznanega, se soočiti s preizkušnjami in 
sprejeti lastne omejitve. 
 

Poglejmo si, kaj pravi Božja beseda o tem, kje se upanje rojeva, kako 
se upanje krepi? 
 
BOŽJA BESEDA: Rim 5,1-5 
Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem 
Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se nam je tudi po veri odprl 
dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na 
Božjo slavo. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami, saj 
vemo, da stiska rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, 
preizkušenost upanje. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen 
izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. 
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• Kaj sporoča Božja beseda o upanju?  

• Kaj krepi naše upanje?   
 

ZA ANIMATORJA: V stiski upanje najbolj zažari. Ni težko upati, ko nam gre vse 
dobro. Naše upanje se pokaže in se hkrati utrjuje v preizkušnjah. Če se želimo 
trenirati v upanju, je torej potrebno čez potrpljenje, preizkušenost. Današnja 
kultura in družba pa nas želita obvarovati vsakega potrpljenja in s tem nam 
tudi “kradeta” upanje.  

  

Za trening v upanju potrebujemo: ČAS, TVEGANJE in 
SPREJEMANJE OMEJENOSTI (PONIŽNOST). 
 

Dinamika 2 (10 min) 
→ Pripomočki: zoom whiteboard ali MIRO ali jamboard 

Na levo stran (e-lista) napišemo besede: ČAS, TVEGANJE, SPREJEMANJE 
OMEJENOSTI, na desno stran napišemo ljudi, ki jih udeleženci poznajo: 
starši, stari starši, papež Frančišek, prijatelj/prijateljica, svetniki po 
izbiri ... (animator lahko napiše tiste svetnike, ki so njemu blizu). Vsak 
udeleženec naredi vsaj eno povezavo in poskuša razložiti, kako se je 
določena oseba “trenirala” v upanju (je potrebovala čas / je tvegala / je 
sprejela svoje omejenosti …).  
 
Primer: 
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ZA ANIMATORJA: 
ČAS: potrebna je potrpežljivost, vztrajnost, vzeti si čas za bližnje in za Boga, 
ne zahtevati vsega takoj. Za vsako napredovanje potrebujem čas. Potrebujem 
narediti nekaj izpitov, da se utrdim in pripravim za opravljanje poklica. 
Potreben je čas, da zastavim svoje upanje na prave temelje in odkrijem svoj 
smisel življenja … Potrebujem čas, da zaupam prijatelju/Bogu. Dalj časa ko 
nekaj čakamo, bolj smo Darovalcu hvaležni za dar.  
 

ZGLED: ABRAHAM IN SARA 
Bog je Abrahamu (Abramu) rekel, naj zapusti svoj dom in sorodnike ter gre v 
deželo, ki mu jo bo pokazal. Obljubil mu je deželo in veliko potomcev. 
Abraham ni vedel, kam ga bo Gospod vodil, vendar mu je zaupal in se z ženo 
podal na pot. Čas je tekel, a potomcev kar ni bilo. Bil je potreben čas, da sta 
Abraham in Sara popolnoma zaupala Bogu. Ko je bil Abraham že zelo v letih, 
ga je obiskal Bog in dejal, da mu bo Sara rodila sina. Ko je Sara to slišala, se je 
zasmejala, vendar pa je Bog držal svojo obljubo in rodil se jima je sin Izak, kar 
pomeni "smeh". 
 
TVEGANJE: pomeni, da si upamo narediti korak naprej, da iščemo nove poti 
in smo ustvarjalni. Naša kultura nam k temu ne pomaga, spodbuja nas, da si 
zagotovimo varnost, sigurnost. Za upanje je potrebna notranja moč, da nekaj 
narediš, da si upaš narediti spremembo. Ali si upamo iti za svojimi sanjami? 
“Ne pustite, da vam kdo ukrade upanje!” (papež Frančišek) Smo pripravljeni 
tvegati? Za kaj, za koga smo pripravljeni zastaviti svoje življenje? Se čutimo 
svobodne v svojh odločitvah? 
 

ZGLED: JANEZ BOSKO 
V svojem življenju je velikokrat tvegal. Tvegal je, ko je sledil svojim sanjam in 
se odločil za duhovniški poklic. Predvsem pa, ko je ustanovil in vodil oratorij. 
Za mlade je tvegal vse, saj ni imel denarja, ljudje ga niso podpirali. Ko je šel na 
sprehod z mladimi zaporniki, je tvegal, da bi lahko kdo pobegnil in bi ga zaprli. 
Upal je, da se bo zgodilo po Božji volji. Vsi so ga imeli za norega, saj je imel 
včasih zastavljene nedosegljive cilje, vendar mu je z Božjo pomočjo uspelo 
doseči tudi te. 
 
SPREJEMANJE OMEJENOSTI pomeni biti ponižen, sprejeti svoje omejitve, 
sprejeti pomoč drugih in Boga, sprejeti dane okoliščine in se ne pritoževati. 
Gre tudi za priznanje, da sem grešen, da potrebujem odpuščanje, odrešenje. 
Kaj mi pomaga, da se ne bom sramoval/a svojih slabosti? Komu sem se 
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pripravljen/a zaupati? Koga spustim v globine svojega srca? Kdo me obsoja, 
kdo se spotika ob moje slabosti? Bog zagotovo ne. On nas dviga, se nam 
razodeva prav tam, kjer smo najbolj šibki.  
 

ZGLED: CHIARA LUCE BADANO 
Chiara je bila rojena 29. 10. 1971 v italijanskem podeželskem mestecu 
Sasselo. V klasični gimnaziji ji ni šlo najbolje, čeprav se je povsem posvetila  
učenju. Vsako leto je imela popravni izpit. Kljub temu je tudi v teh šolskih 
težavah prepoznavala obraz Jezusa, mu počasi izročala svoje omejenosti. 
Konec poletja 1988 je med igranjem tenisa v rami začutila močno bolečino. 
Zdravniki so ji postavili diagnozo kostni rak z metastazami. Po prvem 
operativnem posegu je vprašala, zakaj mora prestajati takšno bolečino, a že 
čez nekaj trenutkov nadaljevala: “Če to hočeš ti, Jezus, to hočem tudi jaz.” 
Ves čas bolezni je iskala načine, kaj lahko naredi za druge v svoji situaciji. 
Pisala je pisma, opogumljala druge, svoje bolečine je darovala Jezusu in se 
odločila, da bo po smrti darovala svoji roženici, ki sta bili še edini ustrezni za 
presaditev. Leta 2010 je bila razglašena za blaženo. 

 

SADOVI UPANJA (15 min) - članek poslati po pošti 
 

Skupaj preberemo razmišljanje papeža Frančiška, vsak zase naredi 
zapiske. Vzamemo si 10 minut časa za razmišljanje o sadovih, ki jih 
prinaša upanje: mir, veselje, pogum, moč, odrešenje. Lahko tudi druge. 
Upanju Svetega Duha ne poteče rok trajanja (Papež Frančišek) 
 
“Upanje. Za kakšno upanje gre? Ne gre za prehodno upanje. Zemeljska 
upanja so kratkotrajna, vedno imajo rok trajanja: narejena so iz 
zemeljskih sestavin, ki se prej ali slej pokvarijo. Upanje Svetega Duha 
pa je dolgotrajno. Ne poteče, saj je utemeljeno na Božji zvestobi. 
Upanje Svetega Duha prav tako ni optimizem. Rodi se bolj v 
notranjosti, na dnu srca ponovno prižge gotovost, da smo dragoceni, 
ker smo ljubljeni. Vlije zaupanje, da nismo sami. Gre za upanje, ki v 
notranjosti pušča mir in veselje, ne glede na to, kaj se dogaja zunaj. Gre 
za upanje, ki ima močne korenine, ki ga ne more izruvati noben vihar 
življenja. Gre za upanje, pravi danes sv. Pavel, ki »ne osramoti« (Rim 
5,5), ki daje moč za premagovanje vseh stisk (prim. v. 2-3). Ko smo v 
stiski ali ranjeni – in vi dobro veste, kaj pomeni biti v stiski ali ranjeni –, 
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smo nagnjeni  k temu, da bi okoli svojih žalosti in strahov »naredili 
gnezdo«. Sveti Duh pa nas osvobaja naših gnezd, nam pomaga vzleteti, 
razkriva nam čudovito usodo, za katero smo rojeni. Duh v nas goji živo 
upanje. Povabimo ga. Prosimo ga, naj pride v nas in nam bo blizu. Pridi, 
Duh Tolažnik! Pridi in nam podari malo luči, osmisli to tragedijo, daj 
nam upanje, ki ne osramoti. Pridi, Sveti Duh!”  
 

• Kakšne sadove po tvojem mnenju prinaša UPANJE? 
 
“Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, 
dobrotljivost, zvestoba,...” (Gal 5,22) 
 

Skupaj se pogovorimo o posameznih sadovih upanja. 
 
Pogovor (45 min) 
 

I. MIR 
Mir po SSKJ:  
3. stanje brez prepirov, sporov med ljudmi,  
4. stanje brez hrupa, ropota (okoli nas je bil blažen mir) 
5. stanje notranje ubranosti, urejenosti (izgubiti, najti mir; v sebi je 
začutil velik mir / občudovati mir na njenem obrazu / duševni, srčni mir) 
 
Primeri za udeležence, da si bodo lažje predstavljali/ se postavili v 
občutje miru: 
-Mir Božične noči, Velikonočnega jutra,  
-Mir na pokopališču; pri pogovoru z rajnim,  
-Angel Gabriel je Marijo pozdravil Mir s Teboj, 
-Mir kot Sveti Duh, prisoten v naših srcih, ki nas zmeraj vodi po pravi 
poti, 
-Mir po Sveti Spovedi, 
-Mir, ki si ga podelimo pri vsaki sveti maši drug drugemu,  
-Mir v notranjosti naših srci. Tudi, če je zunaj vihar, je v srcu lahko mir. 
In obratno, zunaj je lahko mirno, v srcu pa vlada nemir.  
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• Kaj pa zate pomeni mir?  

• Si ga kdaj občutil? Kaj si doživel?  

• Kaj tebi prinaša mir?  

• Si želiš več notranjega miru/ občutka sprave z bližnjimi in s trenutno 
situacijo? 

• Kako bi lahko to dosegel? Kaj moraš za to storiti? Kaj ti pomaga 
ohranjati mir? 

• Kako poneseš ta mir naprej? (Kaj torej narediš s tem mirom?) 
 
Nemir se pojavi, ko grešimo, ko zavestno delamo stvari, ki v nas vzbujajo 
slabo vest. Ko ne odpuščamo bližnjim, ko se zapiramo vase in ko 
mislimo, da je vse odvisno od nas/ si nalagamo velika bremena, ki jih ne 
želimo prenašati s pomočjo bližnjih in Boga. 
 

II. VESELJE 
“Zmeraj se veselite, neprenehoma molite, v vsem se zahvaljujte.” - 1 Tes 
5,16-18 
“Upanje je posebna sreča in morda največja sreča, ki nam jo lahko 
ponuja ta svet. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša 
srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.” (Rim 5,5) 
 

• Kaj vse tebi prinaša veselje - kateri predmet/oseba?  

• Je to veselje kratkotrajno ali dolgotrajno?  

• Pomisli, ob kateri stvari, ki bi jo dobil, bi bil presrečen? Opiši ta 
dogodek, kot si ga  predstavljaš.  

• Bi bil en mesec kasneje še vedno tako navdušen?  

• Ali tudi v odnosu do Boga doživljaš veselje? Kako bi ga opisal? 

• Piše pa tudi, da naj se zmeraj veselimo. Zmeraj, tudi v težkih 
situacijah. Kako pa razumeš to veselje? In… kakšno vezo ima tu 
zraven upanje? 
 

III. POGUM 
V preizkušnji lahko človek občuti strah ali pogum.  
Pot krščanskega poguma je milost, ki jo da Sveti Duh. Lahko izberemo 
mnogo poti, tudi takih, ki nam dajo določen pogum. Zaradi sprejetih 
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odločitev, ker dobro izvedemo načrte in organiziramo stvari, se lahko 
zdimo pogumni. Vse to pomaga, toda je le orodje nečesa večjega: Duha. 
Če ni Duha, lahko storimo mnogo stvari, veliko dela, ki pa ne služi 
ničemur. 
 
Da si upam biti drugače in stopiti “korak dlje”. Narediš prvi korak in 
nekomu ponudiš pomoč. Upam, si tvegati in se soočiti z neznanimi 
situacijami v življenju. Tudi zato je potreben pogum.  
Pogumna oseba se sooča z ranljivostjo. Pogum predvideva ranljivost; 
brez ranljivosti ni možnost za pogum. Pogum dejansko pomeni, da 
zmoremo utrpeti poškodbe. 
 

• Kaj tebi pomeni pogum? Spomni se trenutka, ko veš, da si bil 
pogumen. Kaj si storil? 

• Kaj ti pomeni pogum v odnosu? Si upaš biti v odnosu ranljiv, 
povedati iskreno svoje mnenje, pohvaliti, prositi za odpuščanje?  

• Nekdo se odloči skočiti s padalom vs. nekdo se odloči pokrižati v 
restavraciji vs. nevernim prijateljem povem, da grem k maši in ne 
morem iti z njimi ven. Je to pogum ali nespametnost? 
 

IV. MOČ 
Upanje krepi moč v sedanjosti 
Sveto pismo pravi: »Tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč, 
vzdigujejo trup kakor orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo.« 
(Izaija 40,31) 
 
“On je namreč strokovnjak pri oživljanju, pri opogumljanju, pri 
obnavljanju. Potrebno je več moči za popravljanje kot za gradnjo, za 
ponovni začetek kot za začetek, za to, da bi se spravili, kot pa da bi se 
strinjali. To je moč, ki nam jo da Bog. Zato tisti, ki se približa Bogu, ne 
izgubi poguma, gre naprej: ponovno začne, ponovno poskusi, ponovno 
gradi. Tudi trpi, vendar pa uspe ponovno začeti, ponovno poskusiti, 
ponovno zgraditi.” (papež Frančišek) 
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• Kaj je zate duhovna moč? Iz kje jo črpaš?  

• Poznaš koga, ali si celo sam prestal kakšno preizkušnjo s pomočjo 
vere/Boga?  

• Kaj pa fizična moč? Iz koga/česa izhaja ta moč?  

• Kdaj se čutim nemočnega? (Nimam moči, če nimam upanja; bi se še 
trudil za nekaj za kar je moje upanje že usahnilo?). 

• Dober zgled ljudi v nas vzbuja upanje, da je možno živeti bolje, daje 
nam moč, da se trudimo postati boljši. Če imam zaupanje/upanje v 
Boga, mi to daje moč. 

 
V. ODREŠENJE 

“Kajti iz milosti ste rešeni po veri, in to ni iz vas, dar Božji je to.” (Ef 2,8) 
“Odrešeni smo bili namreč v upanju; upanje, ki ga gledamo, pa ni več 
upanje – kdo bo namreč upal to, kar že vidi?” (Rim 8,24) 
 

Jezus je umrl na križu, ker je raje umrl, kakor da bi tvegal, da bi večnost 
preživel brez tebe. On je plačal kazen za vsak naš greh 
(nezaupanje/oddaljitev od Boga). Odrešenje nam je podarjeno, torej je 
dar. Da pa ga lahko sprejmemo, moramo imeti upanje in vero v Boga in 
v njegovo zastonjsko neskončno ljubezen. 
 

• Kako si ti predstavljaš odrešenje? 

• Sprejmeš Jezusa za svojega Odrešenika? 

• Verjameš, da nas ima Bog kljub našim napakam neizmerno rad? 
 
Naše odrešenje sloni na Upanju in veri, da nas ima Bog neizmerno rad in 
ne bo pustil, da bi nas smrt ločila od Njega. Mi smo že odrešeni, Bog je 
za nas že dal življenje, nas rešil vezi greha in smrti. Bistvena stvar je, da 
v življenju skrbimo, da se od Jezusa ne oddaljimo. On nas skozi življenje 
osvobaja vseh navezanosti. Rodimo se kot dojenčki, popolnoma odvisni 
od ljudi. Podobno si lahko predstavljamo naše odrešenje v tem, da se 
kot otroci predamo Božji skrbi za nas in smo zanjo hvaležni. Da lahko 
popolnoma zaupamo in se naslonimo na Božjo ljubezen. Ko pademo v 
greh, se zaupljivo vrnemo v Očetov objem preko zakramentov. Zato 
skrbimo, da bi živeli v milosti, da nas ne bi smrt zalotila oddaljene 
(skregane) od Boga. 
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12.00 SKUPNA OPOLDANSKA MOLITEV 
 
Pesem: Marija, prelepo bitje (Jubilate III. 130)  
 
+ Križ 
 

• Bralec 1 
Ko je angel Gabriel Mariji sporočil, da bo postala Božja 
mati, se je prestrašila, vendar je kljub temu zmogla izreči: “Zgodi se”. S tem je 
pokazala, kako močno zaupa Bogu. Zaupala Mu je, da bo On vedno z njo in, 
da bo z Njegovo pomočjo zmogla živeti in uresničiti poslanstvo, ki ji ga je 
namenil. Zaupala Mu je do konca, do križa. Tudi, ko je Jezus umrl, in je bilo 
človeško gledano stanje brezupno, je Marija še vedno (za)upala. V tem nam je 
lahko velik zgled (za)upanja. 
 
Angel Gospodov 
Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od Svetega Duha. Zdrava, 
Marija … 
Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava, Marija … 
In Beseda je meso postala – in med nami prebivala. Zdrava, Marija … 
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica. – Da postanemo vredni obljub 
Kristusovih. 
 
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. 
Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu 
pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 
Marija pomoč kristjanov, prosi za nas. 
 
+ Blagoslov duhovnika 
 
Pesem: Tebi Brezmadežna (Jubilate III. 262)  
 
 
 
 
 

https://youtu.be/haRNOedFXc8
https://www.youtube.com/watch?v=PF1t6kNWVHM
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OSEBNO DELO ZA POPOLDANSKI ČAS - poslati po pošti 

 
KAPLJICA 
 

Svetopisemski odlomek: Rim 5,1-11 
Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem 
Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop 
v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. 
Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami, saj vemo, da stiska 
rodi potrpljenje, potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje. Upanje 
pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, 
ki nam je bil dan. Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil 
za to določen, umrl za brezbožne. Težkó namreč, da bi kdo umiral za 
pravičnega: morda bi si kdo še upal umreti za dobrega. Bog pa izkazuje 
svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še 
grešniki. Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj, ko smo 
opravičeni z njegovo krvjo. Kajti če smo se po smrti njegovega Sina 
spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po 
njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. Pa ne samo to, ampak se 
celo ponašamo v Bogu po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem 
smo zdaj dosegli spravo.  
  

Vprašanja za osebni razmislek ob odlomku: 

• Katere besede, misli iz odlomka me najbolj nagovarjajo? Kaj mi 
želijo povedati za moje življenje? 

• Kako se soočam s preizkušnjami, stiskami? Komu zaupam? Kakšno 
mesto ima pri premagovanju stisk Bog? Zakaj se večkrat ne obrnem 
nanj? 

• Kateri sadovi mojih življenjskih preizkušenj so že vidni? Česa sem se 
iz njih naučil/a? 

• Katere so moje sanje? Kam me Bog vabi? Si upam tvegati? Kaj me 
pri tem ovira? 

• Kaj mislim, kako Bog gleda na moje rane, na moj greh, omejenosti? 
Verjamem, da mu je mar zame?  
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• Ali se želim zbližati z Bogom? Kaj naredim za to, da bi bolje spoznal 
Boga? 

 
Spodbuda: Bolj kot ozaveščam, da me ima Bog rad, da je z mano, lažje 
mu zaupam, lažje se zasidramo v Njem. Zato si izberem kakšno znamenje 
upanja (misel, sliko, križ, podobico …), ki me spomni na Boga, na Njegovo 
ljubezen … 
 
 
 
 
 
 
 

IZPRAŠEVANJE VESTI - po pošti 
(udeležence se spodbudi, da si preberejo vnaprej) 
 
Navodila za križev pot: 
V soboto zvečer ob 20.00 te čaka križev pot.  To pot, mislim, da že 
dobro poznaš, vendar tokrat se bomo potrudili prehoditi še enkrat, 
malo drugače, z drugačnimi očmi. Že predhodno si pripravi svinčnik, 
barvice, tempera barve, flomastre, voščenke in delovni list, ali pa das 
maso, plastelin/glino, papir za kolaž, … Vse tisto, kar ti bo ob postajah 
križevega pota pomagalo k razmišljanju in molitvi. Morda ti bo koristila 
glasba po lastni izbiri ali pa kaj drugega. Sam sebe najbolje poznaš, zato 
pomisli, kaj bo za to osebno molitev zate najbolj primerno.  
 
Spodbuda k spovedi: 
Na teh postnih duhovnih vajah ne bo možno organizirati spovedovanja 
kot običajno, zato si prav posebej vabljen, da za spoved poskrbiš sam. 
Poskušaj iti k spovedi že v soboto, ali v nedeljo, če ti ne uspe, pa v 
prihodnjem tednu. Lahko pokličeš župnika iz svoje župnije, lahko prosiš 
kakšnega znanega duhovnika, ali pa pokličeš kakšnega izmed 
salezijancev. Tukaj najdeš nekaj telefonskih številk in duhovnikov, ki so 
na voljo, da se dogovoriš za spoved v živo. 
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Blagri (Mt 5,1–12) 
 
1.»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.« Blagor 
tistemu, ki je ponižen, ki se zaveda svoje majhnosti, a zaupa v Boga. 
Blagor tistemu, ki se čuti popolnoma odvisnega od Boga in ki sprejme 
Božji načrt o sebi. 
 
Sem ponižen? Sem potrt, ko me drugi spregledajo? Imam navado, da se 
delam žrtev? Želim biti v središču pozornosti pri stvareh, ki jih počnem? 
Veliko govorim o sebi in svojih stvareh? Ali svoj uspeh razkazujem 
drugim? Imam občutek manjvrednosti, ki zavira opravljanje mojih 
dolžnosti? Ali ponižujem druge? Ali koga zapostavljam? Sem 
ljubosumen na uspehe drugih? Uporabljam Božje zaklade (darove), ali 
imam kak zaklad zakopan? Sem Bogu hvaležen zanje?  
 
2. »Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.« Blagor tistemu, ki se zna 
zjokati nad lastnimi napakami. Blagor tistemu, ki zna jokati s tistim, ki 
joka, ki trpi zaradi krivice in z1a na tem svetu in se bojuje proti njima.  
 
Se znam opravičiti za svoje napake? Imam moč, da prosim za 
odpuščanje, ko komu prizadenem trpljenje? Imam pogum za kritiko 
samega sebe, ko se zmotim ali sem slaboten? Sem kdaj prejel 
zakrament sprave brez kesanja? Imam po pregrehi navado, da se 
smilim sam sebi, namesto da bi se kesal in se znova pobral? Znam 
jokati s tistim, ki joka? Sem bil trdosrčen do kakšnega trpljenja? Sem 
zatiskal oči pred potrebo bratov in sester? Ali v svoji družini/skupnosti 
zanemarjam kakšno osebo? Sprejmem delež v vseh stiskah v svoji 
družini/skupnosti? Se zanimam za preganjane? Za zadnje med 
zadnjimi?  
 
3. »Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.« Blagor tistemu, ki 
je izbral krotkost, dobrohotnost, potrpljenje, ponižnost. Blagor tistemu, 
ki ima veliko srce, ter tistemu, ki zavrača nasilje in zna odpuščati. 
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Imam zlobno, preračunljivo srce? Znam na pravi način ljubiti samega 
sebe, sprejemam samega sebe? Imam potrpljenje s seboj? Znam videti 
v sebi Božje darove? Sem krotak in dober z vsemi? Znam brzdati jezik? 
Imam kakšne posebne, nerazumne zahteve do najbližjih? Se imam 
navado zahvaliti za tisto, kar prejmem? Spoštujem starše 
(predstojnike)? Sem nasilen v mislih, besedah, dejanjih? Ustvarjam 
spore? Trosim zlobo? Se trudim odpuščati? Ali koga sovražim? 
 
4.»Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.« Blagor 
tistemu, ki hrepeni po svetosti, ki si prizadeva za evangeljsko pristnost, 
ki se odloča za evangelij brez misli na lagodje in olajšave. Blagor 
tistemu, ki hrepeni po tem, kar želi Bog. 
 
Se zavedam, da je največja človekova težava zvestoba Božji volji? Iščem 
Božjo voljo? Se zatekam k molitvi in po nasvet k modrim ljudem, ko je 
zelo težko razbrati Božjo voljo? Kaj manjka mojemu življenju, da bi bilo 
takšno, kakršnega želi od mene Bog? Se bojujem proti razvadam, 
svobodnjaštvu, uživaštvu, odvisnosti? Molim za svetost Cerkve? Prosim 
Boga za dar svetosti, za dar svetih duhovnikov, redovnikov in redovnic? 
 
5.»Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.« Blagor tistemu, 
ki si prizadeva biti odsev Božje dobrote in ima veliko ter usmiljeno srce 
do svojih bratov in sester. 
 
Imam navado obsojati druge? Imam navado izražati svoje mnenje tudi 
tedaj, ko je neutemeljeno? Sem zloben, ko govorim o dobroti drugih? 
Popravim slabe sodbe? So ljudje, ki jih vedno slabo ocenim? Imam 
navado ljudem dajati vzdevke? Kako popravim krivične vzdevke, ki jih 
dajejo drugim? Znam ukazovati svojemu jeziku? Imam navado 
zabavljati čez ljudi? Sem koga prizadel s svojim jezikom? Znam 
odpustiti sovražnikom oz. jih prositi za odpuščanje? Sem se komu 
maščeval?  
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6.»Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« Blagor tistemu, ki 
ima iskreno srce, kajti lahko se približa Bogu. Blagor tistemu, ki je 
pristen v mislih in dejanjih, ker ga je Bog sprejel. 
 
Hinavščina je strašno zlo, ki je razburilo Kristusa. Se čutim pred njim 
hinavca? Jezus ne zavrže grešnika, ne trpi pa hinavca. Priznam, da sem 
grešnik? Katera je največja hinavščina v mojem življenju? Obstaja 
dvoličnost v mojem verskem vedenju? Sem kaj hudega prikril v 
preteklih spovedih? Sem prejel evharistijo, ko sem bil v smrtnem grehu? 
Ali sem vraževeren? Lahko rečem, da me ne gane češčenje denarja, 
dela, uspeha, kariere? Lahko rečem, da nisem nikoli nepošteno zaslužil? 
Sem tisto popravil? Je v meni oboževanje spolnosti?  
Čistost. Imam čutne razvade? Se rad ukvarjam z nečistimi mislimi? 
Imam navado opolzko govoriti? Sem bil kriv kakega škandala? Se 
»hranim« s pornografijo? In samozadovoljevanje? Sem morda suženj 
poželenja, alkohola ali česa drugega, kar ubija voljo?  
 
7.»Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.« 
Blagor graditelju in prinašalcu miru in sloge, ker je podoben Bogu in 
ima v sebi nekaj Božje dobrote.  
 
Imam navado delati razprtije, vnašati razdor, govoriti o napakah 
drugih? Sem nasilen? Ponižujem ljudi? Sem ljubosumen? Širim 
obrekovanje, sumničenje? Imam navado s črnogledostjo oteževati 
ozračje v svoji družini/skupnosti? Ali prelagam svoje težave, napetosti, 
črnogledost na druge? Ali si prizadevam ustvariti okrog sebe veselje, 
prinašati luč in upanje? Ali gojim optimizem, ki izhaja iz vere? Sem 
graditelj edinosti: v družini, skupnosti, skupini, župniji? Če sem zanetil 
spore, sem pripravljen prispevati, da se spet vse popravi? 
8.»Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je 
nebeško kraljestvo.« Blagor tistemu, ki se zna žrtvovati za svojo vero, 
ki je vdan v Božjo voljo in je tudi pripravljen trpeti, da bi ji bil zvest.  
 
Ali v vsaki stvari iščem Božjo voljo? Sem pripravljen Božjo voljo, ko sem 
jo odkril, odločno izpolniti? Ali sem sposoben kaj pretrpeti za Kristusa, za 
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zvestobo njemu? Sem sposoben tudi s ponižanjem plačati za dobro stvar, 
za stvar vere? Sem pripravljen iz ljubezni do Kristusa trpeti tudi 
zasmehovanje? Kaj storim, da bi oznanjal vero? Oznanjam v svojem 
okolju Kristusa s svojo besedo in zglednim življenjem? Sem se kdaj 
sramoval Kristusa? 
 
 

SOBOTA POPOLDNE - III. tema 

 

16.00 PRIČEVANJE 
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17.15 DELO PO SKUPINAH 
 

III. NEBESA 
 

→ Pripomočki: zoom vprašalnik ali MENTIMETER (predhodno 
preizkusi!) 
 

→ Poslati po pošti: svetopisemski citati, osebno delo 
 

→ Čas: 1 h 45 min 
 

→ Cilj: Zahrepeneti po nebesih. Upati, da pridemo v nebesa in se 
vprašati kako živeti nebesa že tukaj na zemlji. 
 
 

Pogovor o pričevanju (15 min) 
• Kaj te je med pričevanjem nagovorilo, se te dotaknilo? 

• Te je nagovoril? V čem te je najbolj nagovoril? 

• Se strinjaš s pričevalcem ali ne? 

• Je v tebi vzbudil kakšne dvome? 
 
SIMBOL SKLOPA: Smetana in češnja 
 

ZA ANIMATORJA: Smetana je sladka, mehka, se topi v ustih in predstavlja 
nekaj več. Podobno kot češnja na vrhu. Ti dve stvari predstavljata tisto, po 
čemer hrepenimo in kar nam bo dano ob koncu zemeljskega življenja. 
Nebesa. Večno veselje in radost.  

 
          Pogovor o nebesih (cilji, hrepenenja, kaj pomeni biti v Božji 
navzočnosti…) (15 min) 
• Kako si predstavljaš nebesa? Kdo bo tam? 

• Ali imaš koga, ki si ga ne želiš srečati v nebesih? Podaj primer! Ali 
bodo v nebesih ljudje, ki jih ne maramo?  

• Kakšen cilj imaš v svojem življenju? So cilj tudi nebesa?   

• Ali hrepeniš po nebesih, si želiš priti tja? Zakaj ja/ne? 

• So nebesa na kakršenkoli način povezana z upanjem? 
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Provokativne trditve o nebesih (15 min) - vprašalnik 

V ZOOM-u naredimo vprašalnik, v katerem so spodnje trditve in 
odgovori. Vprašalnik je predvsem namenjen sprostitvi, razelektritvi, da 
se malo nasmejimo, hkrati kaj izvemo in predvsem razbijamo mite o 
nebesih.  

Navodila za izvedbo vprašalnika: Pogoj za ustvarjanje vprašalnika je 
ta, da moramo imeti dostop do razširjenega Zooma. V Pools naredimo 
vprašalnik (prepiši spodnja vprašanja in odgovore, pazi na možnost 
multiple choice), ki se shrani in ko naslednjič v Zoomu kliknemo Pools 
spet prikaže. Kliknemo Launch pooling, in sledimo koliko procentov 
udeležencev je rešilo vprašalnik. Na koncu ko je rešitev vprašalnika 
100% kliknemo End Pooling in Share Results (tako rezultate vidijo vsi). 
Sprehodimo se skozi vprašalnik in se ustavljamo ob vsakem vprašanju 
posebej, razčistimo, razložimo odgovore (za pomoč glej siv kvadratek).  

 

TRDITVE za vprašalnik:  

1) V nebesih bomo večno združeni z Bogom. 
a) Komaj čakam! 
b) Dolgočasno bo. 
c) Sploh ne vem kaj to pomeni. 
d) Tudi jaz se rad družim. 

 
2) Bolj dober kot sem, večja je možnost, da pridem v nebesa. 

a) Ja, res je, samo od mojih dobrih del je odvisno ali pridem v 
nebesa. 

b) Dobra dela so pomembna, a Božje usmiljenje in Ljubezen še 
bolj. 

c) Moja dobra dela nimajo nikakršne veze s tem ali pridem v 
nebesa. 

d) Vse je že določeno. Smo predestinirani. Zakaj bi se trudil.  
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3) Več kot molim, bolj me ima Bog rad, zato hitreje pridem v nebesa. 
(več možnih odgovorov) 
a) To je res. 
b) Ja, z molitvijo sam sebe odrešim, da lahko pridem v nebesa. 
c) Več kot molim, bolj imam jaz rad Boga. 
d) Z molitvijo lahko že tukaj okušam predokus nebes. 
e) Ja, ampak samo, če molim že zjutraj. 
f) Ne, ker tako izgubljam čas za dobra dela.  

 
4) Želim si v nebesa. 

a) O tem še nisem razmišljal. 
b) Jaaaa! 
c) To bom vedel, ko bom umrl. 
d) Ja seveda, to si želi vsak. 
e) Ne, mislim, da ne. 

 
5) V nebesih bom: (več možnih odgovorov) 

a) srečen 
b) miren 
c) zdolgočasen 
d) vesel 
e) ljubljen 
f) živčen 
g) jezen 

 
6) Nebesa so lahko že tukaj na zemlji. (več možnih odgovorov) 

a) Ne, to ni mogoče. 
b) Ja, če se imamo radi in si pomagamo. 
c) Ja, če sem že tukaj zelo povezan z Bogom in ga imam rad. 
d) Zelo čudna trditev, nimam odgovora. 

 
7) Ali bo gospa iz tvoje župnije, ki je vsak dan pri sveti maši, prišla v 

nebesa prej, kot ti (ki hodiš tu in tam)? (več možnih odgovorov) 
a) Sveta maša lahko prispeva k boljšemu odnosu z Bogom. 
b) Ja, ker bo prej umrla. 
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c) Ne, jaz sem hitrejši. 
d) Mogoče. 
e) To ve le Bog. 

 
8) Če zmoliš pet rožnih vencev, zagotovo prideš v nebesa. (več možnih 

odgovorov) 
a) Ne, zmoliti jih moram vsaj 6. 
b) Da, ampak samo če zraven klečim. 
c) Ne, tako enostavno pa že ni to. 
d) To ravno ne, lahko pa sem ravno zaradi rožnega venca bolj 

povezan z Bogom. 
 

9) Desetka na dan odžene pekel stran. (ni pravilnega odgovora) 
a) Samo če kombiniram še z enim jabolkom na dan. 
b) Dvanajstka na dan, če že. 
c) No, pa kakšna dobra dela morajo biti tudi zraven. 
d) Ni treba toliko na dan, lahko zmolim tudi samo en Oče naš. 

 
10) Posvečeno življenje je nujno za odrešenje. 

a) Posvečeno ali poročeno. Samskim ne bo uspelo. 
b) Odvisno, kateri red si. 
c) Ne, treba je še desetka (deset Zdravih Marij) na dan. 
d) Pomembno je, da živiš dobro, ne glede na to, kaj si. 

 

PODELITEV 

Skupaj se pogovorimo, katero vprašanje nam je dalo misliti. Ko bomo 
videli rezultate, bo tudi animator lahko ugotovil, kaj mislijo in o čem se 
sprašujejo udeleženci. 
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ZA ANIMATORJA: iz Katekizma (209): Z "nebesi" razumemo stanje najvišje in 
dokončne sreče. Tisti, ki umrjejo v božji milosti in ne potrebujejo nadaljnjega 
očiščevanja, so zbrani okoli Jezusa in Marije, angelov in svetnikov. Tako 
sestavljajo nebeško Cerkev, kjer gledajo Boga "iz obličja v obličje" (1 Kor 
13,12), živijo v občestvu ljubezni s presveto Trojico in prosijo za nas. 
 

Nebesa so združenje z Bogom. Zato, lahko nebesa okušamo že tukaj na 
zemlji. V nebesih bomo z Bogom iz obličja v obličje, večno v njegovi ljubeči 
navzočnosti, v njegovi svetlobi, večnem veselju, na večni nebeški svadbi. Kako 
vemo, kako bo tam? Kaj lahko naredimo, da bi si bolj želeli priti v nebesa? Na 
primer, da že tukaj na zemlji ozaveščamo Njegovo navzočnost, ljubezen, mir, 
veselje in živimo v ljubezni in spoštovanju s svojimi brati in sestrami. Tako že 
tukaj na zemlji doživimo predokus nebes, čeprav samo za kakšen trenutek. Ta 
trenutek sreče nas lahko napolnjuje za dalj časa, nas bolj poveže z Bogom in 
nam poveča hrepenenje, da bi lahko nekoč večno bili z Bogom v takem 
popolnem odnosu. Bolj, ko ozaveščam, to resnico o Božji navzočnosti že tukaj 
in zdaj, bližje sem nebesom.  
 

Dobra dela: vstopnica v nebesa? 
Molitev, hoja v cerkev, dobra dela so zelo dobre stvari, ki nam pomagajo 
graditi odnos z Bogom in drugimi, niso pa edini, ali celo glavni pogoj, da 
pridemo v nebesa, saj naš Bog ni Bog kupčij. Z našimi dejanji se ne moremo 
odrešiti (zanimivo dejstvo: pelagianizem je zmotni nauk oz. herezija, ki 
zagovarja, da se lahko odrešimo sami), temveč nas odrešuje Božje usmiljenje 
in ljubezen. Vse kar počnemo je zato, ker želimo stopiti in poglobiti odnos z 
Bogom in uživati njegovo navzočnost v našem življenju. Tega ne moremo 
delati v polnosti, a vseeno lahko okušamo nebesa, saj sta življenje tukaj na 
zemlji in v nebesih zelo povezana. To kar živimo na zemlji, upamo, bomo 
nekoč živeli v polnosti v nebesih.  
Skozi dobra dela postajamo bolj sveti, bolj podobni Bogu, kar nas že pripravlja 
na popolno združenje z Njim. Ker je to odnos iz obeh strani, je pomembno, da 
tudi mi rastemo in delamo dobro ter se trudimo biti podobni Jezusu že tukaj 
in zdaj. Ne smemo pa si domišljati, da se lahko z dobrimi deli odrešimo sami. 
Odreši nas lahko le Bog.  
 

Ali Bog samo čaka, kdaj ne bomo molili, šli k maši in sešteva, da nas bo nekoč 
kaznoval? Bog ne deluje na ta način. Bog je naš Oče, ki ve kaj je dobro za nas. 
Tudi, ko ga polomimo ali pa se oddaljimo od njega, potrpežljivo čaka, kot Oče 
na izgubljenega sina, da se vrnemu k Njemu. Ne zato, da bi nas kaznoval, 
ampak da nas bo objel.  
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VICI 

Pripravili smo vam nekaj vicev o nebesih. Ker nihče še ni izkusil nebes 
in se vrnil, smo želeli s tem pokazati, da nihče ne ve točno, kaj se bo 
zgodilo po smrti, a hkrati želimo, da nas ti vici nagovorijo in nam dajo 
za mislit, ter nam spodbudijo radovednost. 

Pride sv. Peter do Boga in reče: “Zunaj pred vrati so štirje ateisti, ki bi 
radi govorili s tabo.” Bog reče: “Reci jim, da me ni.” 

Župnik in šofer avtobusa prideta istočasno v nebesa. Sveti Peter jima 
dodeli sobo. Župnik ima vse umazano, nima postelje, samo odejo. Šofer 
pa dobi lepo, prenovljeno sobo, veliko posteljo, svileno posteljnino … 
Župnik se gre pritožiti svetemu Petru. Ta pa mu reče: »Ko si ti imel 
mašo, so vsi spali, ko pa je šofer vozil, so pa vsi molili.« 

Starejši par umre v prometni nesreči. Na pragu nebes ju seveda 
pozdravi sveti Peter, ki jima razkaže nebesa: “Tukaj je vajino 
stanovanje s pogledom na morje, tam igrišče za tenis, bazen in dve 
igrišči za golf. Če bi želela kaj dobrega pojesti, je blizu cela ulica 
priznanih restavracij. Hrana je dobra. In zastonj, seveda.” “Jožica,” reče 
starejši gospod, ko sveti Peter odide, “že deset let bi bila lahko tukaj, če 
ti ne bi odkrila presne hrane in jutranjega mučenja, ki si mu rekla 
telovadba!” 

Tetica pride v nebesa. Ustavi jo sveti Peter: 
“Kam pa vi, gospa?” 
“V nebesa,” se glasi odgovor. 
“Samo malo, samo malo. To ni tako preprosto. Najprej je treba opraviti 
manjši test, na katerem je potrebno zbrati 4.000 točk.” 
“No, dobro,” reče precej začudena tetka. 
“Povejte kaj o svojem življenju.” 
“Vsak dan sem molila rožni venec.” 
“Dobro, pol točke!” 
“Koliko?!” 
“Ja, pol točke, gospa. Kot sem rekel.” 
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“Brala sem Družino in Ognjišče.” 
“Pol točke!” 
“No, pa hodila sem k salezijancem na duhovne vaje” 
“Okej, za tole je ena točka!” 
“Joj! K maši sem hodila. K sveti maši. Ne samo v nedeljo, še med 
tednom kdaj …” 
“Štiri točke!” Po eni uri je tetka zbrala 25 točk. 
“No, žal, gospa. Ni vam uspelo.” 
“Ooojoj Bog se me usmili!” zakriči obupana tetka. 
“Ooo, bravo! Štiri tisoč točk! Dobrodošli! Kar naprej!” 

 

Pogovor (1. MOŽNOST) (30 min) 

Pogovor s skupino o Nebesih na zemlji (nebesa = biti Božji navzočnosti) 

• Kaj me povezuje z Bogom, kje, s kom čutim, doživljam njegovo 
navzočnost? 

• V katerih dogodkih, srečanjih, trenutkih sem povezan z Bogom? 
Znam to ozavestiti? To prepoznavam? Če ne, kako to narediti? 

• Je v meni želja biti z Bogom, mu služiti, si vzeti čas zanj? Kako jo 
uresničujem? 

• Kako si vi predstavljate stanje popolne sreče? Kaj bi v vas 
vzpodbudilo takšen občutek? Ste kdaj doživeli stanje popolne 
sreče? 

• Si predstavljam nebesa kot nagrado za vsa moja dobra dela? Jih 
delam zato, da bi si priskrbel prostor v nebesih? 

• Se lahko sam s svojimi deli odrešim? So dobra dela že vstopnica za 
nebesa? 
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DODATEK (če zmanjka materiala) - Čudež o Don Bosku:  

Kako naj ob vseh teh različnih razlagah in pojmih potrdimo našo vero v 
nebesa in si odgovorimo na vprašanje, kdo sploh pride tja? Natanko to 
je hotel razrešiti tudi svetnik in zavetnik mladih Don Bosko. Zanimiv je 
dogodek iz njegovih mlajših let, ko je kot bogoslovec živel v semenišču. 
Z dobrim prijateljem Comollom sta si obljubila, da bo tisti, ki prvi umre, 
drugemu prišel povedat poročilo o svojem rešenju. Prijatelj Comollo je 
kot mladenič zaradi bolezni res umrl, Bosko, pa je na večer njegovega 
pogreba pričakoval njegovo sporočilo:  

Na večer tistega dne, ko smo bili že v postelji v spalnici s približno 
dvajsetimi semeniščniki, sem bil vznemirjen in prepričan, da se bo tisto 
noč obljuba uresničila. Ob približno četrt čez enajsto se je zaslišal po 
hodniku zamolkel hrup: zdelo se je, kakor bi se bližal velik voz, ki bi ga 
vlekli mnogi konji k vratom spalnice. Vsak trenutek je bil bolj zamolkel 
in je, podoben gromu, prestrašil vso spalnico ... Tedaj se je, sredi 
nekakšno silno zamolklega groma, zaslišal jasen Comollov glas, ki je 
trikrat rekel: »Bosko, rešen sem.« Vsi so slišali hrup, mnogi so dojeli 
glas, ne da bi razumeli njegov pomen, nekateri pa – kakor jaz – so ga 
razumeli kot znamenje, o katerem so dolgo časa govorili v semenišču. 
(Bosko 1996, 70-71) 

Boska je bilo takrat grozno strah kot nikoli, ne prej, ne kasneje v 
življenju, zaradi te izkušnje je zbolel in bil blizu smrti . Nikoli več ni 
naredil tega in ni podpiral več takih nasvetov in obljub. 

 

Osebno delo (2. MOŽNOST) (30 min) - poslati po pošti 

V tem osebnem delu si povabljen, da si vzameš uro zase. Preživi čas s 
samim seboj, namesto da bi spet npr. brskal po nepotrebnih novicah. 
Naredi si sadno kupo in naj bo to priložnost, da se bolje spoznaš. 
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1) ”Pridi k nam tvoje kraljestvo…”. Med molitvijo Očenaš se 
osredotoči na ta del molitve. Pomisli kaj zate to pomeni. Je možno, 
da bi k nam prišlo Božje kraljestvo? Kdo gradi kraljestvo? Kaj to 
kraljestvo vsebuje in iz česa je sestavljeno? Je to gradnja odnosov 
ali kaj drugega. Zakaj bi rad, (ker za to v molitvi prosiš) da do tebe 
pride Božje kraljestvo? 
 

2) Preberi si, kako prihaja Božje kraljestvo (Lk 17, 20-26). Kakšni 
občutki se ti vzbujajo ob branju in premišljevanju? Ali na tem mestu 
zaupaš Jezusu, da bo poskrbel zate? Kaj ti pomeni živeti nebesa 
danes, tukaj in zdaj? 

 
3) Za nekatere zelo osebno poglobljene trenutke bi lahko rekli, da so 

predokus nebes. Kaj je zate predokus nebes tukaj na Zemlji?  
Cerkev razlaga spolni odnos kot združitev moškega in ženske v 
Bogu. To združenje se zgodi iz hrepenenja. V zakramentu svete 
maše ima kristjan možnost uvideti lepoto Boga in zreti vanj (pred 
seboj imamo hostijo, ki jo celo zaužijemo- Jezusovo telo, ki postane 
del nas). Iskreno pomisli, zate spolnost in /ali sveta maša 
predstavljajo predokus nebes? 

 
4) Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo SREČA? V katerem trenutku do zdaj 

si bil najbolj srečen? Hrepenenje izvira iz moje notranjosti, 
najverjetneje pa se nanaša na nek odnos. Odnos te izpolnjuje in 
tega si želiš. Kaj je tvoje najgloblje hrepenenje?  

 
5) Kako si konkretno začutil Božjo navzočnost v svojem življenju? Znaš 

prepoznavati to Božjo navzočnost? Kako?  
Mnogi Boga razumejo kot sodnika, policaja, ki samo čaka, da 
narediš napako, oz. prekršiš zakon. Znana je misel: Bog vse vidi Bog 
vse ve, greh se delati ne sme. Kakšno podobo Boga pa ti nosiš v 
sebi? Se zavedaš, da te spremlja tja, kamor te je strah iti sam? 
Veruješ v obljubo, da te Bog ne pusti na cedilu? Ali veš, da nekatere 
stvari, za katere se ti zdijo slabe, dopusti, ker te ljubi? Si kdaj 
doživel Božjo ljubezen? 
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DODATEK (dodatno gradivo, za tiste radovedne) - poslati po pošti 
 

• CITATI: 
o Toda mar Bog res more prebivati pri ljudeh na zemlji? Glej, nebo 

in nebesa te ne morejo obseči, koliko manj ta hiša, ki sem jo 
sezidal! (2 Krn 6,18) 

o … pa se bo moje ljudstvo, ki kliče nase moje ime, ponižalo, molilo 
in iskalo moje obličje ter se odvrnilo od svojih hudobnih poti, 
bom prisluhnil iz nebes, jim odpustil greh in ozdravil njihovo 
deželo.(2 Krn 7,14) 

o Evharistija nam vzbuja hrepenenje po večnem življenju. (KKC) 
o Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod! 

(Mt 24,42) 
o Če cilj življenja ne bi bil božja slava, bi bilo to zaničevanja vredno, 

še več: bilo bi ostudno. (Jožefmarija Escriva, Pot, 268) 
o Kakšen vir milosti je duhovno obhajilo! - Opravljaj ga pogosto, pa 

boš deležen večje prisotnosti Boga in močnejše povezanosti z 
Njim v delih. (Jožefmarija Escriva, Pot, 192) 

o Čemu je podobno Božje kraljestvo in čemu naj ga primerjam? (Lk 
13,18) 

o Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za 
Božje kraljestvo. (Lk 9,62) 
 

• PESMI:  
o Build Your Kingdom Here (Rend Collective)  
o Nebeški Jeruzalem (Emanuel) 

 

• SVETOPISEMSKI ODLOMKI: 
o Raz 20, 7-15 
o Raz 21 
o Mt 24, 29-31 , 36-44  
o Lk 13,18-21 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sbdJXKqVgtg
https://www.youtube.com/watch?v=pj8jy_Dea7k
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20.00 KRIŽEV POT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVODILA/UVOD 
 

• Za bralce križevega pota: evangeljski del (prvi odstavek) bere en 

bralec, koronski del (drugi odstavek) pa drugi. Vmes je nekaj 

trenutkov tišine. 

Danes grem na pot. Na pot od jeruzalemske sodne hiše pa do vrha Golgote. 
Mislim, da jo že dobro poznam, ker sem jo že večkrat prehodil. Tudi tokrat 
bom spremljal moža, ki je delal čudeže, govoril v prilikah, oznanjal Božje 
kraljestvo in vabil ljudi, naj se spreobrnejo, da bi živeli novo življenje. Da bi 
zares živeli v odnosu z Bogom in spreminjali svoja srca, da bi vse, kar delajo, 
delali iz ljubezni do bližnjih. Mnoge so njegove besede in dejanja prepričale, 
mnoge nagovarjajo še danes. Tudi mene nagovarjajo. Toda mnogi od teh, ki 
so ga poznali, z njim živeli, mu pravili rabuni in mu zvesto sledili, so ga 
zapustili in izdali, ko so ga nedolžnega obsodili na smrt.  
 
Večkrat sem že prehodil to pot z Jezusom in včasih ne vidim smisla, da bi jo 
prehodil še enkrat. Saj že vse vem, kaj se zgodi. Toda mogoče bi jo tokrat 
prehodil še enkrat. Malo drugače, z drugačnimi očmi. Tokrat se bom pomešal 
v množico in res spremljal vsak Jezusov korak. Bližje mu bom in morda bo On 
in njegova pot tudi bližje meni. In upam, da se me bo dotaknila na poseben 
način. 
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Vabim te, da se mi pridružiš. Najdi si miren kotiček, da boš res lahko zbran za 
molitev križevega pota. Umiri se. Potem pa te povabim, da letos poskusiš 
doživljati križev pot malce drugače. Vzemi barvice, tempera barve, flomastre, 
voščenke in delovni list in ob postajah križevega pota razmišljaj, kaj pobarvaj, 
nariši to, kar občutiš, ko razmišljaš o Jezusovem trpljenju. Lahko tudi ustvarjaš 
iz das mase, plastelina ali gline, delaš kolaž, napišeš pesem ali zgolj svoja 
razmišljanja. V ozadju si lahko zavrtiš umirjeno glasbo, če ti pomaga, da se 
zbereš in umiriš. Lahko pa samo zbrano poslušaš in moliš v tišini. Možnosti je 
neskončno, prosim te le, da ohraniš v mislih, da je to molitev in spremljanje 
Kristusovega trpljenja. Če se ti med tem porodi kakšna prošnja, jih napiši v 
chat, da jih lahko preberemo na koncu križevega pota. To ni obvezno, samo 
če želiš. 
 
Izberi si svoj način doživljanja in molitve, ker imaš tokrat enkratno priložnost, 
da poskusiš nekaj novega, nekaj kar bo tebi najbolj ustrezalo. Morda bo tudi 
tako ta križev pot nekaj posebnega. 
 

• Povezava do glasbe, ki si jo lahko predvajajo v ozadju: 
https://www.youtube.com/watch?v=p-LomsBQ8hA   

• Spodbudimo udeležence, naj se namestijo po svoje in počakamo nekaj 
minut.  

 

1. postaja: Pilat obsodi Jezusa na smrt  

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

• Bralec 1:  
Stojim v množici in pretresen opazujem, kaj se dogaja. Vidim Jezusa in v 
njegovi podobi, ki mi je vedno prinašala upanje na boljšo prihodnost in zmago 
Izraela, vidim le premaganega, obsojenega moža. Množica kriči in dviga pesti 
proti Jezusu, jaz pa se počutim nemočno in neprijetno. Nikogar ni, ki bi 
zagovarjal obtoženega Jezusa, niti jaz se ne opogumim. Vsi so se obrnili proti 
njemu, čeprav so mu še nekaj dni nazaj vzklikali ob prihodu v Jeruzalem. Tudi 
jaz sem ga takrat navdušeno pozdravljal, zdaj pa … Ne dvigam pesti in ne 
vpijem “križaj ga!”, ampak tudi ne branim ga sredi besne množice. Samo 
stojim in opazujem in si želim, da bi kdo kaj naredil. Ni bil prav ta mož obljuba 
boljše prihodnosti, naš Mesija? Ga bo kdo rešil? 

https://www.youtube.com/watch?v=p-LomsBQ8hA%20%20
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Berem novice in in težko verjamem, da se to res dogaja. Že nekaj časa so 
novice prihajale z drugega konca sveta, a kdo bi temu verjel? Še nekaj dni 
nazaj smo se vsi norčevali iz ljudi, ki jih je skrbelo. Jaz se nisem zares norčeval 
iz njih, ampak zagovarjal jih pa tudi nisem. Saj vendarle ni bilo mogoče, da bi 
imeli prav. Kar naenkrat pa se je vse obrnilo. Naš svet, ki se je še včeraj 
popolnoma normalno vrtel naprej, se je popolnoma ustavil. Samo stojim 
lahko in gledam, kako vsi moji načrti padajo v vodo. Naj ne bi bilo prav to leto 
moje leto? 

 

Bralec 2:   
»Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo s stiskami, saj vemo, da stiska rodi 
potrpljenje, potrpljenje preizkušanost, preizkušanost upanje.« (Rim 5, 3-5) 
/trenutek tišine/  
 
 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: 
Po grozovitem bičanju in obsodbi Jezusa privedejo iz sodne hiše. Množica še 
vedno vpije in ga zaničuje, ponižuje, ko vojaki prinesejo velik lesen križ in ga 
prisilijo, da ga vzame na svoje rame. Prerinem se med množico, da bi ga bolje 
videl. Zaboli me, ko vidim, koliko ran in sledov bičanj je na Jezusovem hrbtu in 
ramah, iz katerih še vedno krvavi. Ne predstavljam si, da bi kdaj lahko stopal 
med ljudi tako zasramovan in v takih bolečinah, kaj šele dvignil križ na svoje 
rame. Toda Jezus ga molče pobere in si ga položi na rame. Zre v množico, ki 
želi njegovo smrt in ne reče ničesar. Njegov pogled je boleč, a odločen. S 
križem na svojih ramah naredi prvi korak proti Golgoti. 
 
Vse se je spremenilo. Ulice, kjer sem se srečeval s prijatelji so prazne, prazni 
so moji dnevi, prej natrpani z mnogimi aktivnostmi, prazne so učilnice, kjer 
smo prej vsakodnevno čakali na konec pouka in prazne so celo ceste, kjer so 
bili običajno zastoji. Vse se je spremenilo. Zdi se mi, da nimam nobenega 
vpliva več na svoje življenje. A kljub temu zjutraj vstanem in se soočim z 
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novim svetom. Oborožen z ruto okoli ust in nosu ter razkužilom v žepu se 
odpravim v trgovino po zaloge hrane. Končno imam v dnevu nekaj več časa 
tudi zase. Zmogel bom.  
 

• Bralec 2:   
Dobrota Gospodova je, da nismo popolnoma pokončani, da njegovo 
usmiljenje ni prenehalo; nova je vsako jutro, velika je tvoja zvestoba. 
»GOSPOD je moj delež,« pravi moja duša, »zato imam upanje vanj.« (Žal 3, 
22-24) 
/trenutek tišine/  
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.   

 
3. postaja: Jezus pade prvič pod križem  

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

• Bralec 1:  
Pot na Golgoto bo dolga in naporna. Sledim Jezusu, pomešan med množico in 
opazujem njegove vztrajne korake. Križ je težek. Ko pridemo iz mesta, se 
spotakne in pade. Jezus, pade? Kako je lahko On, ki je rekel, da je Božji Sin, 
Odrešenik, padel? Padel je še na začetku poti. Prestrašen sem in zmeden, ker 
ne morem razumeti, kaj to pomeni. Bo Božji Sin sploh zmogel prehoditi pot 
do Golgote? Slišal sem za njegove čudeže, da je ozdravljal bolne, izganjal 
hude duhove, pomiril vihar in pomnožil kruh, da bi nahranil množico. Vse to 
so dela nekoga, ki je močan, vsemogočen. Tu pa se zdi tako ranljiv, krhek in 
utrujen. Nisem si predstavljal, da bom Odrešenika kdaj videl pasti. Toda Jezus 
se pobere, si zopet naloži križ in nadaljuje svojo pot. 
 
To obdobje bo dolgo in naporno. Pozorno sledim novicam, ki so vsak dan bolj 
zaskrbljujoče. Po dveh tednih oče ostane brez dela. Tako zgodaj. On, ki je bil 
vedno močan in je poskrbel za vse, se zdaj zdi tako ranljiv, krhek in utrujen. 
Nisem si predstavljal, da ga bom kdaj videl takega. Prestrašen sem in zmeden 
in ne razumem, kaj to pomeni. Bomo sploh lahko preživeli vse to? Bo kdaj 
življenje spet normalno? 
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• Bralec 2:   
»Upaj v Gospoda, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, upaj v Gospoda.« 
(Ps 27,14) 
/trenutek tišine/  
 
 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:  
Zaostanem za množico in sem zgubljen v svojih mislih in občutkih. Nenadoma 
se ljudje pred menoj ustavijo. Dvignem pogled in pred sabo zagledam 
množico žena, ob katerih se je ustavil Jezus. Gleda objokano ženo. 
Prepoznam jo, to je Marija, njegova mati. Vidim njegovo mater objokano in 
trpečo. Zaboli me ob pogledu na mater, ki gleda svojega trpečega sina, ki gre 
v smrt. To je tudi njen križev pot. Rad bi jo potolažil, toda kaj naj ji rečem? 
Njena edina želja je, da bi Jezusu ne bilo treba trpeti. Da bi mu kdo pomagal, 
da ne bi bilo treba njemu nesti križa, umreti na njem. Tega ji ne morem dati. 
Počutim se nevredno, da bi ji sploh pogledal v oči, da bi videl njeno bolečino, 
ker je ne bi mogel dojeti. Ker je nič, kar bi storil, ne bi odpravilo. Lahko jo 
samo tiho in zvesto spremljam. Njo in njenega sina. 
 
Na sprehodu srečam objokano ženo. Prepoznam jo, naša soseda je - tista, ki 
ima moža v bolnišnici. Doma smo govorili o njiju. Ata pravi, da se v njihovi hiši 
niso ozirali na pravila in zdaj je on zbolel in ne gre mu prav dobro. Zaboli me 
ob pogledu nanjo, saj tudi ona trpi. Rada bi jo potolažila, toda kaj naj ji 
rečem? Sram me je govoriti z njo, po vsem tem, kar smo doma govorili o njih. 
Počutim se nevredno, da bi ji sploh pogledala v oči, da bi videla njeno 
bolečino. 
 

• Bralec 2:   
»In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, 
vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.« (Raz 21,4) 
/trenutek tišine/  
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USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.    

 
5. postaja: Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ  

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

• Bralec 1:  
Ko Jezus počasi stopa naprej, utrujen je in vidim, da se opoteka. Zmanjkujejo 
mu moči in ne vem, če bo lahko zdržal vso pot do vrha. Ne bo zmogel sam in 
to je jasno tudi vojakom. Eden od njih osorno zgrabi mimoidočega kmeta, ki 
se vrača s polja. Ljudje pred mano začnejo šepetati in ujamem ime. Simon. 
Simon iz Cirene. Prisilijo ga, da vzame križ in ga nese namesto Jezusa. Jezus ga 
hvaležno pogleda, toda Simon odvrne pogled. Jezen je, prestrašen, zmeden. 
Ni si predstavljal, da se bo tako končal njegov naporen delovni dan. Misli, da 
nosi križ za kriminalca, nekoga, ki si je zaslužil tako umreti. Sploh ne ve, kdo je 
izčrpan in okrvavljen moški pred njim. Ne ve, da je pomagal Odrešeniku. 
 
Voditelj naše mladinske skupine me je prosil, naj se pridružim Rdečemu križu 
v našem kraju in pomagam dostavljati hrano in zdravila ogroženim v moji 
okolici. Ravno sem se mu pritoževal, kako grozno dolgčas mi je, tako da nisem 
imel potem nobenega pravega izgovora, zakaj tega ne bi počel. Ampak tako 
mučno se mi je pogovarjati s starimi ljudmi. In zdaj dvakrat na teden hodim k 
ostarelim in jim prinašam vse, kar potrebujejo. Zahvaljujejo se mi, jaz pa 
nekaj zamomljam in odvrnem pogled. Nisem si predstavljal, da bom kdaj to 
počel. 

• Bralec 2:   
“Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi, 13 bodite 
soudeleženi v potrebah svetih, gojite gostoljubje. 14 Blagoslavljajte tiste, ki 
vas preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte jih.” (Rim 12, 12-14) 
/trenutek tišine/  
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.    
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6. postaja: Veronika poda Jezusu potni prt  
 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,  
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  
 

• Bralec 1:  
Jezus spet naloži križ na svoje rame. Čez nekaj korakov se ustavi, da bi si za 
trenutek odpočil, in takrat iz množice predenj stopi žena. Poznam jo, 
Veronika ji je ime. V rokah drži platnen prt in Jezusu obriše potni in krvavi 
obraz. Izmenjata si pogled, poln bolečine, sočutja in hvaležnosti. Veronika je 
naredila majhno delo ljubezni, Jezus pa ji je v zahvalo podaril svoje obličje na 
prtu. Počutim se krivo, za trenutek pa me zbode tudi ljubosumje. Veronika je 
dobila neverjetno darilo samega Boga. Tudi jaz bi želel prejeti tako milost. A 
za to bi moral biti bolj pogumen in sočuten. Ne bi smel čakati, da se ga usmili 
kdo drug, usmiliti bi se ga moral jaz. 
 
Moja mlajša sestra Veronika se je včeraj dobro uro pogovarjala po telefonu z 
našim dedkom. Odkar se je vse skupaj začelo, ga ne hodimo obiskovat in oče 
je že večkrat pripomnil, da ga skrbi zanj, saj je povsem sam. Res mora biti 
grozno, ko je tako izoliran, sploh ker ne uporablja interneta, ampak nikoli 
nisem zares pomislil, da bi lahko jaz kako pomagal. Veronika pa zdaj ves čas 
govori o njem, o tem kako osamljen je bil in kako hvaležen je bil za njen klic. 
Počutim se krivo, za trenutek pa me zbode tudi ljubosumje. Tudi jaz bi želel 
biti kot Veronika, a zato bi moral ukrepati sam, ne pa čakati, da vse to mine in 
se svet sam vrne na svoje tire.  
 

• Bralec 2:   
»Za zdaj pa ostajajo vera, upanj, ljubezen, to troje. In največja od teh je 
ljubezen.« (1 Kor 13, 13) 
/trenutek tišine/  
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.   
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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:  
Jezus zopet omaga in pade. Ko je padel prvič, sem pred seboj še videl 
Odrešenika, Učitelja, Maziljenca. Zdaj pa pred sabo na tleh vidim le moškega, 
utrujenega od trpljenja, s hrbtom, razbrazdanim od ran in okrvavljenim 
obrazom. Toda nečesa ne vidim v njegovih očeh. Ne vidim sovraštva, zamere, 
prezira do sveta, do svojih mučiteljev in zasmehovalcev. Njegov pogled je 
vdan, boleč in utrujen, a odločen. V njem prepoznam usmiljenje, ljubezen in 
sočutje, čeprav je on tisti, ki trpi. Ko se spet pobere, ugotovim, da tega ne 
razumem. 
 
Tudi moj oče je zbolel. Po izgubi službe se je moral znajti drugače in je dobil 
začasno delo v domu starejših občanov. Po tem se je hitro pobral in bil 
ponovno poln upanja in zagona. Zdaj pa leži v postelji, utrujen in brez moči. V 
tišini stojim med vrati njegove spalnice in s težavo poslušam, kako težko diha 
in gledam njegov usahli obraz. A nečesa ne vidim v njegovih očeh. Ne vidim 
nobene zamere do oskrbovancev doma ali sistema, ki ni dobro poskrbel za 
njegovo varnost. V njem prepoznam le skrb in sočutje do vseh, ki so prav tako 
v stiski. Ne razumem ga. 
 

• Bralec 2:  
“Tisti pa, ki zaupajo v Gospoda, obnavljajo svojo moč, vzdigujejo trup kakor 
orli, tekajo, pa ne opešajo, hodijo, pa ne omagajo.” (Iz 40, 31) 
/trenutek tišine/  
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD, 
USMILI SE NAS.   
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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:  
Hodim za Jezusom, ko se on nepričakovano ustavi pri majhni skupinici 
objokanih žena. Šele, ko jih nagovori, jih spoznam - to so Jeruzalemske žene. 
Zagotovo so jih slišali tudi drugi, a Jezus se ob njih ustavi in jih tolaži z 
besedami:”Ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi 
otroki!” Jezus tolaži, ko bi vsi pričakovali, da je on tisti, ki je potreben tolažbe, 
vzpodbude, toplih besed in pogledov. On je tisti, ki nas razume in nas objema 
v naši nemoči, zato da bi videli, da je On naša moč in brat, ki nas tudi v 
trpljenju ne zapušča. 
 
Po dolgem času grem spet k sveti maši. K sveti maši prek spleta. V vsem 
brezupu tega časa se mi do zdaj to ni zdelo smiselno. Tako nisi v skupnosti, ne 
dobiš dejansko svetega obhajila, ne srečaš svojih sofaranov. Prepričan sem 
bil, da je Bog ostal za zaprtimi vrati cerkva in nam ne govori več. Tokrat se 
priklopim na sveto mašo, ki jo prijatelji prek Facebooka vztrajno delijo - bolj 
zaradi dolgčasa kot potrebe. In kar naenkrat me Jezus nagovori - direktno, 
živo, osebno. Ta Jezus, za katerega sem mislil, da smo ga zapustili in je on 
zapustil nas. 
 

• Bralec 2:   
“In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.” (Mt 28,20) 
 /trenutek tišine/  
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.   
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9. postaja: Jezus pade tretjič pod križem  
 
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,   
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  
 

• Bralec 1:  
Spet pokleknil, spet je padel, spet mu ni uspelo. Jezus, kje sploh vidiš smisel? 
S pogledom se stežka ozre na Golgoto, zdi se mi, da ne bo več vstal... A 
vstane, zdi se mi da z največjim naporom, kar ga premore, roke se mu tresejo. 
Od kje mu ta moč, od kje pogum, od kje mu volja, da sploh še vztraja.  
 
 Ko se po sproščenem poletju vse začenja znova, je zame preveč. Ob misli na 
prihodnje tedne in mesece se mi v glavi naredi tema in nobenega smisla ne 
vidim več. Ne razumem, kako sem spomladi lahko vse to prenesla, preživela, 
kako sem lahko v vsem tem videla tudi kaj pozitivnega. Zjutraj se nikakor ne 
morem spraviti iz postelje in tudi če si zvečer zatrdim, da bo naslednji dan 
boljši, mi to nikoli ne uspe. Padem, vedno znova in znova, še preden se imam 
čas zares pobrati. Kje naj najdem moč in pogum? Kje naj najdem voljo, da še 
naprej vztrajam? 
 

• Bralec 2:   
“Ti pa, Gospod, ne bodi daleč! Moja moč, hiti mi pomagat!” (Ps 22, 20)  
/trenutek tišine/   
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.   
  

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:  
Kaj? To je pa že višek. Ne morem verjeti, po vsem, kar so ti naredili, ti zdaj 
vzamejo še zadnje kar ti je ostalo. Težko gledam, ko ostaneš še brez vse svoje 
obleke, brez dostojanstva, zadnji mir v tvoji duši ti je bil pregnan. Človek bi v 
takem trenutku padel v obup in bi prosil usmiljenja. Kako neizmerno si moral 



56 
 

zaupati v svojega Očeta, da si ohranil upanje, tudi ko so s prsti kazali nate, se 
ti smejali v obraz in te obsuvali z žaljivkami…  Ti pa si bil ranjen in gol. Ob 
vsem tem bi mene preplavljalo sovraštvo, tebe pa je ljubezen. 
 
Vse se že predolgo kopiči. Odvzete so nama bile vse navade, preklicani vsi 
dogodki, prepovedane so vse najine družabne aktivnosti in najino življenje je 
praktično obstalo. Lani aprila naj bi se poročila in meseci priprav ter nemalo 
prihrankov je izpuhtelo v zrak. Namesto, da bi se zdaj privajala na novo 
skupno življenje, se največkrat vidiva samo preko kamere, ko drug drugega 
obiščeva pa praktično kršiva zakone. V nama vse bolj raste obžalovanje, da 
nisva poroke vendarle izpeljala v poletnih mesecih. 
 

• Bralec 2:   
“Pot mi je zaprl, da ne morem naprej, moje steze je ovil v temo. Mojo čast mi 
je vzel kakor obleko in mi snel krono z glave.” (Job 19,8-9) 
/trenutek tišine/   
 
USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.   

 
11. postaja: Jezusa pribijejo na križ  
MOLIMO TE KRISTUS IN TE HVALIMO,  
KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL.  
 

• Bralec 1:  
Jezus, dokler si nosil križ, si imel možnost, da bi ga spustil, da bi ga odvrgel, da 
bi zbežal in se skril pred njim.. Sedaj pa si nanj pribit, ne moreš se več ločiti od 
njega. Pribili so ti roke in noge, za vse kar sem slabega storil z rokami, za vse 
moje napačne korake, za moja slaba pota, za vsa huda dejanja. Opazujem te 
in vidim bolečino, ki zaboli tudi mene. Solze se mi ulijejo po licih. 
 
Vleče se, vsega imam že dovolj, karantene, vseh omejitev, vseh prepovedi. 
Rad bi živel, rad bi se spet dobil s prijatelji, da bi se lahko pogovarjali na štiri 
oči. Rad bi… Dovolj imam vsega. In potem med vsem svojim 
samopomilovanjem pomislim nate Jezus. Tebe so pribili na križ, meni pa se 
zdi, da me bo konec, ker moram skrbeti za onemoglega starega starša. Težko 
mi je, ko pomislim na prijatelje, ki imajo skorajda mirno življenje, ki so zdravi, 
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brez karantene in so doma. In spet pomislim nate Jezus..  ti si se dal pribiti na 
križ za naše grehe, zato bom tudi jaz zmogel to preizkušnjo. 
 

• Bralec 2:  
 »Ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi!« (Jn 12, 32) 
/trenutek tišine/  
 
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.   
 

• Bralec 1:   
Zdaj opazujem samo še od daleč, ker vidim da je konec. Nikogar ni več, sam 
je. Pogled na Jezusa je grozen, na križu je in trpi v največjih bolečinah. Za vsak 
vdih potrebuje ogromen napor. Počutim se nemočno. Zdaj ga slišim reči, z 
gromkim glasom:  »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?«. Zdaj se zavem - 
vse bolečine, ki jih prestaja, niso bile tako velike kot ta. Da se počuti 
zapuščenega še od Očeta... Ta je največja, to čutim. Jezus, čisto čez vse si 
mogel iti zame. Sam. Kako naj to sploh razumem? Še enkrat zaslišim: »Oče, v 
tvoje roke izročam svojega duha.« In ko je to rekel, je izdihnil.  
 

Ko sem izvedela, da ima moj dedek krvno bolezen, mi je postalo kar slabo. 
Tako me je strah, da bi ga izgubila, že od majhnega me je vzgajal, bil mi je oče 
in mama, bil mi je vse. Po nekaj mesečnem boju, po neprespanih nočeh, 
neutrudnih molitvah, polnih upanja je odšel. Ostaja mi samo ena velika 
praznina, ne zmorem zaupati, zares, ne zmorem zaupati. Ostaja mi samo ena 
stvar, to je, da vem da je moj dedek pri edini osebi na celem svetu, ki ga ima 
raje kot jaz. 
 

• Bralec 2:   
 »Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se 
nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog 
namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet obsodil, marveč, da bi se svet 
po njem zveličal« (Jn 3, 16. 17) 
/trenutek tišine/  



58 
 

USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.   
  

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.  

• Bralec 1 :  
Zavladala je tišina, smrtna tišina. Večer je že in še vedno sem vkopan na istem 
mestu. Nekje v daljavi slišim korake, zdi se mi, da mi dajo upanje, ker nisem 
več sam, vendar vem da je konec. Ne vem kaj se dogaja, dogodki se kar 
odvijajo, nakar pa mi kakor meč srce presune krik, krik njegove mame. Jezusa 
ji položijo v naročje. Marija, le kaj razmišljaš, ko ti tečejo solze po licih. Še 
vedno odsevaš svoj prvi odgovor: “Glej dekla sem Gospodova, zgodi se mi po 
tvoji besedi”. Še vedno zaupaš, tudi ko imaš v naročju mrtvega sina. Zdi se mi, 
kot da si navznoter še vedno mirna, čeprav ti po licih še vedno tečejo solze. 
  
Koliko ljudi izgublja svoje bližnje, mnogi se niti dostojno posloviti ne morejo. 
Pravijo, da je nekaj najhujšega če umreš sam, osamljen, nezaželen in 
neljubljen. Pravijo, da so take smrti najbolj mučne in grozne.  Nikomur ne bi 
privoščil nekaj takega. Želim si, da nikoli nihče ne bi umrl tako. 
 

• Bralec 2:   
»In obrisal bo vse solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, 
vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo.« (Raz 21, 4) 
/trenutek tišine/  
 
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:   
Vidim moža, slišal sem da mu je ime Jožef. Doma je iz judovskega mesta 
Arimateje in pričakuje Božje kraljestvo. On je tisti, ki je stopil do Pilata in ga 



59 
 

prosil za Jezusovo telo. In snel ga je s križa, ga zavil v kos platna in ga položil v 
prazen grob, izdolben v skalo, kjer dotlej ni bil položen še nihče. In gledam, 
kako mojega Odrešenika nadišavijo z miro in kadili. Sedaj je konec. Grob je 
zaprt. 
 

Kaj mi bo ostalo na koncu tega obdobja. Po vseh preizkušnjah, po vseh 
spremembah...po vseh umiranjih. Jezusa so položili v grob, Jezus je umrl. In 
vendar sem prebrala, da bo On vstal in zaživel. Da smrt nima zadnje besede. 
Bolj kot razmišljam bolj verjamem v nebesa, pekel in vice. Verjamem, da je 
Jezus moje nepremagljivo upanje, ki mi je pokazal, da za vsakogar pride tudi 
vstajenje. Za vse nas, za vse pokojne in za vse, ki verujejo, da v človeškem 
trpljenju ni delca, ki ga ti Jezus še ne bi preživel in spremenil v neskončno 
odrešenje. Verjamem vate Jezus in v tvoje neskončno usmiljenje. 
 

• Bralec 2:   
»Grešil sem in delal krivico, a Bog mi ni povrnil. Rešil je mojo dušo, da ni šla v 
grob, in moje življenje se veseli svetlobe.« (Job 33, 27-28) 
/trenutek tišine/  
 

USMILI SE NAS, O GOSPOD,  
USMILI SE NAS.   
 

Zaključek  
Preberemo prošnje, katere so udeleženci poslali tekom križevega pota. 
Za prošnjami zmolimo še nekaj desetk rožnega venca, odvisno od tega 
koliko imamo časa. Prošnje se lahko berejo tudi med desetkami.  
 
 

Dodatni predlogi pesmi:
Vzemi srce moje (219) 
Čakaj in moli Boga (D8) 
Bodi tu in čuj (233) 
Hvalite vsi rodovi (236) 
Jezus, k tebi hitim (D20) 
Nebeški Jeruzalem (D37) 
Res velik si, Bog (D48) 
Gospod je moja moč (238) 
Znova se lahko rodiš (226) 
Vsak dan (213) 

Ti si šel na križ (196) 
Oče, dobri Oče (136) 
Križ (97) 
Na križ si šel Gospod (113) 
Nihče ne ljubi te kot jaz (125) 
Moj Jezus, rešitelj (112) 
Jezus, k tebi hitim (D20) 
Največja skrivnost (D32) 
Kje si bil (85) 
Srce slavljenja (D51) 
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20.45 ZAKLJUČNA MOLITEV IN BESEDICA ZA LAHKO NOČ 

Pesem: Nebeški Jeruzalem (Jubilate III. 164) 
 
+ Križ 
 

• Bralec 1 
Na zadnjem praznovanju rojstnega dne mi je prijateljica 
voščila: »Želim ti iz vsega srca nebesa!« Pošalil sem se: »Kako?« »Tako, kot 
sem rekla. Ali ni to najlepša želja? Verjamem, da jih po obljubi Jezusa lahko 
dosežeš.« 
 

• Bralec 2 
Molitve, ki so se prenašale iz roda v rod, so se marsikje ohranile do današnjih 
dni. Ena iz med njih je tudi ta, ki jo bomo sedaj zmolili skupaj. (animator deli 
zaslon) 
 
Pejmo spat, Bog je zlat, 
pejmo na stezice gledat, 
kaj Marija dela. 
Marija druzga ne dela, 
kot uboge dušice napaja, 
jih v svet' raj posaja. 
Pejmo še mi, bo še nas napojila, 
v svet' raj posadila, 
Jezus Kristus, amen. 

(Iz knjige Stare slovenske molitve, str. 154) 
 
O Jezus, blagoslovi me…, Sveti angel…, Pod tvoje varstvo… 
Slava Očetu… 
 
+ Blagoslov duhovnika 
 
Pesem: Dobri Bog (Jubilate III. 56) 
 
Besedica za lahko noč 

https://youtu.be/pj8jy_Dea7k
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/12.02.2013-15
https://www.youtube.com/watch?v=W4gViyMXDsg
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20.45 VESELI VEČER 
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8.00 SKUPNA NEDELJSKA JUTRANJA MOLITEV 
 

Pesem: Mnogo poti (Jubilate III. 140)  
+ Križ 
 

Angel Gospodov 
 

Psalm 62 (61) - Le v Bogu je rešitev 
• Bralec 1 in 2 (se izmenjujeta) 

Le v Bogu se spočije moja duša, 
le od njega mi prihaja rešitev. 

Le on je moja skala in moja rešitev, 
moja trdnjava je, nikoli ne bom omahnil. 

Le pri Bogu se umíri, moja duša! 
Kajti v njem je vse moje upanje. 

Le on je moja skala in moja rešitev, 
moja trdnjava je, zato ne bom omahnil. 

Pri Bogu je moja rešitev in moja slava, 
on je moja moč, moje zavetje je v Bogu. 

Zaupajte vanj ob vsakem času, o Božje ljudstvo, 
pred njim odprite svoja srca. 
 

Video posnetek o dobroti in prinašanju upanja revežem: POVEZAVA   
 

• Bralec 1 
Danes te vabim, da postaneš orodje upanja za sočloveka, 
ki je v tvoji bližini. Človek upanja spodbuja akcijo in 
prinaša dobroto, žarek za obupanega. Naj nas drugi 
prepoznajo kot tiste, ki črpamo v Njem, ki je brezmejno 
upanje in kot tiste, ki imajo neprestano razlog za veselje. 
 

• Bralec 2 
Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas 
vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Gal 6,14 
 

Tebe ljubim…. Sveti angel… 
+ Blagoslov duhovnika 
Pesem: Upaj, o, Izrael (Jubilate III. 283)  

https://youtu.be/vQ32N_XzfRE
https://www.youtube.com/watch?v=aQ07Gcg4LPw
https://www.youtube.com/watch?v=9FujVp-Q5xc
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8.30 DELO PO SKUPINAH 

 
IV. KAKO MI PRINAŠAMO UPANJE 
 

→ Pripomočki: zoom whiteboard ali jamboard 
 

→ Poslati po pošti: osebno delo, akcijski načrt 
 

→ Čas: 1 h 30 min 
 

→ Cilj: Ozavestimo kaj pomeni biti človek upanja. Spodbuditi 
akcijo! Ker je upanje nekaj aktivnega in ne pasivnega. 
Ozavestimo, da obstajajo različni načini tolažbe, da je včasih 
dovolj rama in čas. Naj nas drugi prepoznajo kot tiste, ki smo 
polni upanja v življenju. Ker smo kristjani imamo še posebno 
nalogo, da vlivamo upanje drugim, širimo veselje. 

  
ZA ANIMATORJA:  
Cilj sklopa: Širjenje upanja med druge 
 
S prinašanjem upanja mi ustvarjamo nebesa na zemlji in tako/zato niso več 
neka oddaljena resničnost v večnosti. 
Z aktivno držo v vsakdanjem življenju kažemo upanje. Jaz kot posameznik in 
mi kot skupnost kristjanov. 
Izhajaj iz svoje izkušnje: kdaj je meni uspelo, primer iz svoje okolice ... Kako 
prinašamo drugim upanje. Kako prinašati upanje v odnose? Upanje obupanim 
z mislijo na samomor.  
Redna nedelja močan vir upanja - čas, ko se ustaviš in začutiš upanje, greš ven 
iz norenja. Izziv:  
Nedelja postane dan upanja - kako to narediti? 
Evangelij = veselo oznanilo. Prinaša upanje. 
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Dinamika (15 min) 
→ Pripomočki: zoom whiteboard ali jamboard 

 
Udeležencem preberemo zgodbi (primer 1 in 2). Po njej so povabljeni 
da napišejo listke kako bi oni prinašali upanje tej osebi (na zoom 
whiteboardu ali Jamboardu) 
 
Primer 1: Sem Gašper in šola bi mi bila mala malica, če le ne bi bilo 
angleščine. Moja povprečna ocena je 1,33. Moje zadnje tri ocene se 
vse navezujejo na isti test, a mi ga ni uspelo popraviti. Moja mama je 
tečna in no ja... izborila mi je še eno možnost, sicer bom julija še zmeraj 
v šoli. Groza. Do zadnje možnosti so še štirje dnevi, jaz pa še vedno ne 
razumem. Pa tudi če bi razumel, poznam povprečno vsako tretjo 
besedo, ki jo pri pouku izrečejo, dve tretjini pa izgineta nekje v zraku. 
Ne bo se sešlo in niti julija se ne bo sešlo… Kaj naj? Danes bom igral 
Fortnite, to mi gre. 
 
Primer 2: Mojca je povprečna 19 letnica. Uporablja puder Lolipops in 
rada hodi na biljard s prijatelji. No zadnje leto ni bila tam, saj so bili 
zaradi korone zaprti. Zdaj je več doma in več v svoji sobi. Na polici ima 
medvedka Jaka. To ne bi bilo nič posebnega, če je ne bi pogled nanj 
vedno znova zdrznil. Približno dobro leto nazaj je bila na žuru, kot vsak 
običajen petek zvečer. Nič posebnega, a čez 3 tedne, so se začele 
redne slabosti. Hm...otrok!!! Test je to potrdil. Bila je pozitivna, ne na 
korona virus, noseča je bila!!! In so zaprli občinske meje. Fanta, Petra, 
če mu sploh lahko reče fant, poznala sta se namreč tri tedne, ni več 
videla. Kaj naj naredi. Pisala mu je, a nikakor ni mogla odposlati… 
Odločila se je, da vse skupaj pozabi, izbriše. Splav. Včasih so se pri 
mladincu pogovarjali, da je to prepovedano, a sedaj ni videla izhoda. In 
bil je topel torek, popoldne je bilo vsega konec in zdela se je odpočita. 
Šla je pohajkovat po ulici, seveda je imela masko. To je bilo dobro, saj 
je ni nihče videl kakšne volje je. Pri Rajšlevih na koncu tretje ulice je 
zaslišala zvok. Sesedla se je. Prihajalo je iz vozička neke neznane 
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meščanke. Bila je mlada in videti je bila srečna. Naslednje kar se 
spomni, je bila topla roka te mlade mamice in njeno vprašanje... je z 
vami vse v redu, lahko pijete, pokličem rešilca… Odkimala je, se 
zahvalila in komaj čakala, da odide. Še malo je sedela in ko je bila 
dovolj daleč, vstala, da se čim hitreje priplazi do doma. Videla je Jaka, 
medvedka, ki ji je očitno padel z vozička. Pobrala ga je. Morala bi ga 
vrniti, a ni imela moči, da bi se še enkrat srečala z mlado mamico, saj 
niti ni vedela kje živi… Vzela ga je  in sedaj ga gleda, skozi solze… Kako 
bi bilo ime otročku, ki bi cuzal Jakovo roko… Konec je, ne more več… 
 
SIMBOL SKLOPA: Žlica 
 

ZA ANIMATORJA: Sadna kupa je slastna stvar, a da jo lahko normalno 
postrežemo, je dobro imeti žlico. To bo naš simbol za deljenje upanja, 
deljenja vsega tega kar upanje je. Imamo lahko še tako dobre simbole, 
pripravljene metode kako deliti upanje, a če tega ne naredimo, ne bo nič 
učinkovito.  

 
Udeležence povabimo, naj pokažejo simbol, ki bi ga pokazali nekomu, 
ki bi mu želeli povrniti upanje. Z dvema stavkoma naj vsak predstavi, 
zakaj bi s tem simbolom povračal upanje. (Udeležencem damo cca. 40s 
časa, da najdejo in prinesejo simbol) 
 

• Kaj je zate simbol upanja? (To lahko narišemo in si predstavimo 
med seboj.) 
 

ZGODBA 
(tudi v filmu: https://www.youtube.com/watch?v=e4lI8e33U2A) 

 
Nekoč je imel človek priložnost, da se pogovori z 
Bogom. Vprašal ga je: “Gospod, bilo bi mi v 
zadovoljstvo, da bi spoznal, kako izgledajo nebesa 
in pekel”. 

https://www.youtube.com/watch?v=e4lI8e33U2A


66 
 

Bog je človeka popeljal do dveh vrat. Odprl je prva vrata in dovolil 
človeku, da je pogledal noter. Na sredini sobe je stala velika okrogla 
miza. Na sredini mize je stala velika posoda polna okusne in dišeče 
hrane. Človeku so se začele cediti sline. Osebe, ki so sedele okoli mize, 
pa so bile vse po vrsti suhe in podhranjene ter so izgledale bolne. Vsi so 
v rokah imeli žlice z zelo dolgimi ročaji, ki so bile privezane na njihove 
roke. Ker so bili ročaji žlic daljši od njihovih rok, so lahko zajemali iz 
posode, vendar si hrane niso mogli dajati v usta, saj so bili ročaji daljši 
od njihovih rok. 
 
Človek se je kar stresel ob pogledu na njihovo trpljenje. Bog pa mu je 
rekel: “Pravkar si videl pekel”. 
 
Nato sta se napotila proti drugim vratom. Bog je odprl vrata in scena, 
ki sta jo videla, je bila identična tisti v prvi sobi. Tudi tukaj je bila na 
sredini sobe velika okrogla miza, na njej pa posoda polna okusne in 
dišeče hrane. Tudi osebe, ki so sedele za mizo, so imela na roke 
privezane enake dolge žlice, kot oni v prvi sobi, vendar so bile osebe v 
tej sobi dobro prehranjene in zadovoljne. Med sabo so se veselo 
pogovarjali in se smejali. 
 
Človek je dejal Bogu, da tega ne razume. 
 
Bog mu je odgovoril, da je to čisto enostavno in da je vse odvisno samo 
od ene veščine. Ti ljudje tukaj so se naučili hraniti drug drugega, oni v 
prvi sobi pa ne mislijo na nič drugega, kot samo vsak nase. 
 

Pogovor: komu in kako prinašamo upanje? (25 min) 
 

• Katere so skupine ljudi, ki potrebujejo upanje? Koliko oseb, ki 
potrebujejo upanje dnevno srečaš?  

• Ali se ti zdi, da so osebe, ki potrebujejo upanje lokacijsko blizu ali 
oddaljene od nas: (družina, prijatelji, revni 3. svet, neznanci ... ) 
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• kako prinašaš upanje staršem? 

• kako prinašaš upanje bratu/sestri? 

• Kako prinašaš upanje sodelavcem? 

• Kako prinašaš upanje neznancem, ki jih srečaš (brezdomci, starejši 
v domovih za ostarele, migranti, zaporniki, ženske, ki se odločajo 
za/proti splavu)? 

• Kako prepoznaš, da oseba potrebuje upanje? Kako se približati 
nekomu, ki potrebuje upanje? 

• Kdo je tvoj zgled, je poln upanja ali pa kako ti vliva upanje, ko ga ti 
najbolj potrebuješ? 

• Misliš, da zmoreš prinašati upanje? Komu si ga že prinesel? 

• V katerih situacijah bi želel prinašati upanje, pa se ti zdi, da tega ne 
zmoreš, ne znaš? 

• Na kakšne načine prinašati upanje (z besedo, zgledom)? 

• Kako prinašati upanje, ko ti in tvoj bližnji nimata vpliva na situacijo 
ali odgovora (neozdravljiva bolezen, smrt …)? 

• Kaj pa tvoji ‘sovražniki’? Komu najtežje prinašaš upanje? 
 
Prinašanje krščanskega upanja: 

• Kako prinašamo upanje kot kristjani? Kakšne prednosti imamo?  

• Kolikokrat se z drugimi, ko utemeljujemo svoje upanje, 
pogovarjam o moji veri? 

• Kakšno upanje potrebuje družba v današnjem času? 

• Kakšno upanje trenutno potrebujemo v skupnosti kot je Cerkev 
(odhajanje mladih, malo duhovnikov)? Kaj lahko jaz naredim? 

• Kako (ne) prinašati upanje ob žalovanju ob smrti - glej dodatek 
spodaj ->  
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DODATEK za študente  
• Kako tebi Bog prinaša upanje? Kaj tebi daje vera? 

• Kako sebi prinašaš upanje? Kako zmoreš iskati upanje, tudi kadar si 
čustveno na tleh, ga ne čutiš? (razum, zatekanje k virom upanja … 
dinamika spodaj) 

• Ali lahko pomeni deliti upanje tudi to, da nekoga postaviš na trdna 
tla? Imaš odvisnika, vsi obupajo...Morda ne pomeni, da ga samo 
ujčkaš ampak stisneš v kot in je to upanje zanj ali ne? 

• Kako pomagati nekomu, ki razmišlja o samomoru? 

• Do katere mere je možno biti globalno odgovoren, kako se boriti 
proti obupu, ki vlada ... ali je to skušnjava, da se umaknemo od 
svojih bližnjih in odgovornosti do tistega, kar bi lahko naredili v 
bližini? 

 

Podelitev/Dinamika - Konkretni dogodki upanja v mojem 
življenju (5 min) 
 
Vsak čim bolj konkretno pove, kako je nekomu že prinesel upanje, 
opiše nek realen primer, svojo izkušnjo. Če se vam zdi, da bi bilo za 
udeležence zanimivo/lažje, lahko vsak udeleženec ta dogodek najprej 
nariše in nato predstavi.  
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OSEBNO DELO: Svetopisemski odlomek: Apd 8, 1-8 (20 minut) - 
poslati po pošti 

 

ZA ANIMATORJA: Metoda branja evangelija  
Najprej skupno branje, nato branje v tišini, samostojno delo in na koncu 
podelitev razmišljanj. 
 

Tisti dan je nastalo veliko preganjanje Cerkve v Jeruzalemu. Vsi razen 
apostolov so se razkropili po krajih Judeje in Samarije. 2 Pobožni možje 
so pokopali Štefana in glasnó žalovali za njim. 3 Savel pa je zatiral 
Cerkev; vdiral je v hiše, vlačil iz njih moške in ženske ter jih pehal v ječo. 
4 Tisti, ki so se razkropili, so vsepovsod oznanjali besedo. 5 Filip je prišel 
v mesto Samarije in tam oznanjal Kristusa. 6 Množice so enodušno 
prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki 
jih je delal: 7 veliko obsedencev so z glasnim krikom zapustili nečisti 
duhovi, veliko hromih in pohabljenih je bilo ozdravljenih. 8 V mestu je 
zavladalo veliko veselje.   
 

Vprašanja ob odlomku  
(po osebnem delu sledi podelitev ob vprašanju: Kaj te je nagovorilo?) 
 

• Če prenesem dogajanje tistih časov, kaj so preganjanja Cerkve 
danes? Kako se Cerkev danes odziva na preganjanje? Ali ti, kot član 
Cerkve vztrajaš pri oznanjevanju, čeprav si prestrašen?  

• Preganjalci in goreči kristjani so imeli upanje. Kljub temu da so bili 
preganjani, so našli moč za vztrajanje. Kje so po tvojem mnenju 
črpali upanje, eni in kje drugi? 

• Zakaj so Filipa in apostole poslušali? Kako sta pristopila? Kako pa 
jaz nagovarjam druge, da mi prisluhnejo? Kako pa nagovarjam k 
upanju? 

• Kako bi se sam/sama odzval/odzvala na Filipovo oznanjanje? 

• Kako lahko ti postaneš Filip v svojem življenju? 

• V mestu je zavladalo veliko veselje! Kako super bi bilo živeti v tem 
veselju! Je v moji moči, da ustvarjam to veselje okoli sebe? 
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AKCIJSKI NAČRT za prinašanje upanja (10-15 minut) - poslati po 
pošti 
 
Don Bosko je v različnih življenjskih obdobjih naredil nekatere sklepe. 
Le ti so odgovarjali na nekatera njegova prepričanja, kako živeti 
življenje polno upanja. Marsikatera so z vidika današnje kulture 
kontroverzna. Pred vstopom v semenišče si je zadal teh sedem: 
1) Ne bom hodil na plese, v gledališče, na javne predstave. 

V tistem času so razumeli te aktivnosti kot grešne. Predvsem v 
povezavi z nedostojnimi besedami ter dejanji. Kaj mene odvrača od 
Boga? 

2) Ne bom več kazal rokohitrskih umetnosti, glumaštva, ne bom hodil 
na lov. 
Don Bosko se je že kot otrok naučil hoje po vrvi ter drugih spretnosti 
s katerimi je nagovarjal mlade in jih nato povabil k molitvi. Vendar 
je za kratek čas te aktivnosti opustil, dokler ni v njih zopet videl 
priložnost približevanja mladim. Imam tudi jaz kakšno navado ali 
redno aktivnost, ki mi vzame veliko časa in bi jo rad opustil? 

3) Zmeren bom v jedi, pijači in počitku. 
Tudi jaz težko najdem pravo mero pri hrani ali pijači? Morda tudi 
pri kakšni drugi navadi? Mi lenoba preprečuje, da bi bil aktiven in 
iščem kdaj bom zopet obsedel na kavču? 

4) Bral bom verske reči. 
V množici novic nas hitro zapelje obup. Verske knjige pa prinašajo 
upanje in spremembo v naših življenjih. Kdaj sem nazadnje imel v 
roki Sveto pismo ali kako drugo knjigo, revijo ali časopis z versko 
vsebino? 

5) Bojeval se bom proti mislim, pogovorom, besedam in branju, ki so 
nasproti čistosti. 
Tudi danes marsikje ni cenjeno človekovo dostojanstvo. Opažam 
situacije, ko sam v mislih ali v pogovoru z drugimi ponižujem druge, 
jih takorekoč popredmetim? 
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6) Vsak dan bom opravil premišljevanje in duhovno branje. 
Božja beseda, ki jo slišimo pri sv. maši nam kar hitro izveni. Bi si 
želel bolje živeti upanje? Da bi redno ostajal pri izviru žive vode, 
premišljuj, naredi si zapiske in prebiraj dodatne duhovne vsebine na 
temo nedeljskega evangelija. 

7) Vsak dan bom povedal kak dogodek ali misel, ki dobro dene. 
Don Bosko je vsak dan nekaj mladim povedal spodbudne mislil. 
Poznamo tudi “besedico za lahko noč”, ki je namenjena spodbudni 
misli na salezijanskih programih. Tudi sam tekom dneva povem 
nekomu nekaj lepega? 

 
V pripravi na veliko noč si tudi ti izberi sklepe, s katerimi boš širil 
upanje. V pomoč so ti lahko že zgoraj napisani ali pa seznam izzivov, ki 
smo jih pripravili zate. Kratkoročni cilj je, da vseh sedem izzivov opraviš 
do velike noči, seveda pa je namen, da ti uspe vsaj nekaj teh izzivov 
oziroma ciljev prenesti na vsakdanje življenje tudi po veliki noči, saj 
bodo gotovo pripomogli k temu, da boš širil upanje in oznanjal svojo 
vero ljudem okoli sebe. Pomembno je, da si zastaviš cilje, ki bodo 
hkrati tebi v izziv in te tako za kakšen milimeter prestavili iz tvoje cone 
udobja. Biti morajo tudi dovolj enostavni, da jih ni težko redno ali celo 
vsakodnevno uresničevati. Spodaj je seznam predlogov izzivov. Vabljen 
si, da se nam pridružiš! 
 

1. Podaj vsaj tri iskrene komplimente. Lahko so namenjeni eni 
osebi, lahko pa tudi različnim osebam. Povej jim, zakaj jih ceniš, 
kaj jih dela posebne. 

2. Pokliči/piši prijatelju/sorodniku, za katerega misliš, da bi mu 
prav prišla beseda upanja, in podpora. Včasih je dovolj že: “Hej, 
mislim nate. Kako si?” 

3. Priporoči Bogu v svoji molitvi nekoga, ki je v stiski, potrebuje 
molitev. 

4. Naredi dobro delo (morda nekaj, kar ti je drugače težko in se 
moraš potruditi). 
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5. Opraviči se, če se koga prizadel ali zmoli za osebo, ki ti gre na 
živce, si skregan z njo… in pojdi k sveti spovedi. 

6. Zapiši dva do tri cilje, ki jim boš poskušal slediti skozi vse leto. 
Lahko izbereš enega od teh ali don Boskovih, lahko pa izbereš 
tudi svoje. Zapiši jih na vidno mesto ali kot opomnik na 
telefonu, da te bodo znova in znova spodbujali. 
 

DODATNO GRADIVO 

 
20 SP CITATOV O UPANJU 
1. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po 

Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Rim 5,5 
2. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! V svojem 

velikem usmiljenju nas je po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih 
prerodil za živo upanje. 1 Pt 1, 3 

3. Tega se bom spominjal in izlival svojo dušo: kako sem šel s trumo, 
da bi prišel do Božje hiše, z glasom vriskanja in hvale v vrvenju 
praznične množice. Ps 42, 5 

4. Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi. Rim 12, 
12 

5. Popolnost in iskrenost naj me varujeta, saj upam vate. Ps 25, 21 
6. Jaz pa bom vedno pričakoval, pridajal bom k vsej tvoji hvali. Ps 71, 

14 
7. Pričakovanje, ki se oddaljuje, stiska srce, upanje, ki prihaja, pa je 

drevo življenja. Prg 13, 12 
8. Potrpljenje preizkušenost, preizkušenost upanje. Rim 5, 4 
9. Prepričal se boš, da je še upanje, vkopal se boš in varno spal. Job 

11, 18 
10. Le pri Bogu se umiri, moja duša, kajti od njega je moje upanje. Ps 

62, 6 
11. Zakaj ti si moje upanje, o Gospod, moje zaupanje, Gospod, od 

moje mladosti. Ps 71, 5 
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12. Čeprav se ljudem zdi, da so bili kaznovani, je bilo vendar njihovo 
upanje prežeto z nesmrtnostjo. Mdr 3, 4 

13. To upanje je za nas kakor varno in zanesljivo sidro duše, ki sega v 
notranjost. Heb 6, 19 

14. Duh tistih, ki se bojijo Gospoda, bo živel, zakaj njihovo upanje je v 
tistem, ki jih rešuje. Sir 34,13 

15. Ker imamo torej tako veliko upanje, živimo v veliki zaupnosti. 2 Kor 
3,12 

16. Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori GOSPOD: načrte blaginje 
in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Jer 29,11 

17. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. 1 Kor 13, 7 
18. Omagujočemu daje moč, onemoglemu povečuje vzdržljivost. Iz 40, 

29 
19. Zato ne omagujemo. Nasprotno, čeprav naš zunanji človek 

razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja. 2 Kor 4, 16 
Tvoje upanje ne bo izginilo iz človeških src, tako da se bodo večno 
spominjala, kako je Bog močan. Jdt 13, 19 
 
5 STAVKOV, KI JIH NIKOLI NE SMETE REČI NEKOMU, KI ŽALUJE 
... in kaj reči namesto tega 
Tolažiti je lahko zelo težko in zapleteno dejanje. Vsak namreč žaluje na 
svoj način in v danem trenutku nekdo potrebuje nekaj povsem drugega 
kot druga oseba, ki prav tako žaluje. 
Nekateri želijo o tem govoriti, spet drugim je lažje, če se pogovarjajo o 
povsem vsakdanjih stvareh. 
Običajno je, da žalujočemu rečemo nekaj, kar menimo, da bi tudi nam 
pomagalo, če bi se znašli v takšni situaciji, vendar moramo vedeti, da 
tudi če smo izkusili enako izgubo, to ne pomeni, da smo izkusili enak 
način žalovanja. 
 
V prihodnje se zato izogibajte naslednjih stavkov, saj lahko žalujočega 
prizadenejo ne glede na naše dobre namene. 
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 1.   “To je del Božjega načrta. Vse se zgodi z razlogom.” 
Tudi če vemo, da je oseba, ki bi ji ta stavek ponudili v oporo, verna, v 
resnici ne boste s tem prav nič pomagali. 
Ko ljudje žalujejo, potrebujejo sočutje, kar dobesedno pomeni 
pripravljenost, da delimo trpljenje z žalujočim. Da ga spremljamo v 
njegovi bolečini. 
 
2.   “Zdaj je na boljšem.” 
Celo za kristjana je tak stavek težko slišati. Upanje, da je naša ljubljena 
oseba v nebesih, ne zmanjša naše bolečine. 
3.   “Bog ti nikoli ne nameni več, kot lahko preneseš.” 
Ko se utapljaš v žalosti, je zadnja stvar, ki jo želiš slišati, ta, da je 
bolečina ravno prav velika. V resnici je žalovanje vedno več, kot lahko 
prenesemo. Čeprav te besede namenimo žalujočemu kot del 
spodbude, pa lahko dosežemo nasprotni učinek, saj se lahko ta oseba 
zaradi tega samo še bolj jezi na Boga. 
4.   “Je vsaj dosegel visoko starost in živel polno življenje.” 
Dejstvo, da je nekdo živel polno življenje, v trenutku bolečine zaradi 
izgube te osebe ne pomaga, da bi se počutili boljše. Kvečjemu še 
poveča praznino, ki je nastala ob odhodu te osebe. 
Morda bo ob tem komu lažje. A najverjetneje samo, če ste na primer 
daljni sorodnik ali prijatelj, ki s to osebo ni bil tako povezan. Zakaj bi 
vendar starost zmanjšala bolečino ob izgubi? 
5.   “Čez čas bo lažje.” 
Ne samo da ta fraza ne bo pomagala v tistem trenutku, pogosto to 
sploh ne drži. 
Za žalovanje ni nobene časovnice in vsak žaluje na svoj način. Žalovanje 
nikoli ne postane lažje, ampak zgolj bolj znosno. 
Zelo težko je v trenutku, ko nekdo trpi in žaluje, najti prave besede. 
Najbolje je, da se zavemo in sprijaznimo s tem, da ne moremo storiti 
ničesar, kar bi bolečino v tistem trenutku olajšalo. 
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Kaj pa lahko rečemo osebi, ki žaluje? 

• Osnovna fraza, ki se ji ne smemo izogniti, je: “Moje sožalje.” To je 
tudi fraza, ki je ne moremo napačno interpretirati. 

• Če osebo, ki je doživela izgubo, dobro poznate, jo lahko večkrat 
pokličete (če ne izrazi drugačne želje), ji prinesete kosilo, 
pomagate pri obveznostih v zvezi s pogrebom (če pomoč 
potrebuje). 

• Naše sočutje in bližina sta lahko največja tolažba, ki ju lahko damo 
človeku. Naša tiha prisotnost pomeni, da oseba ne trpi sama, 
ampak mi trpimo z njo. 

• Če je oseba, ki trpi, verna, pa ji lahko ponudimo tudi skupno 
molitev ali pa sami molimo zanjo. Pomembno je le to, da ta oseba 
ne ostane sama, da nima občutka, da smo pozabili nanjo. To je 
tisto, kar šteje, čeprav ne vemo, kaj bi ji rekli. 
 

Vir: https://si.aleteia.org/2018/05/25/5-stavkov-ki-jih-
nikoli-ne-smete-reci-nekomu-ki-zaluje/  

__________________________________________________________ 
 
VIDEO O DOBROTI IN PRINAŠANJU UPANJA revežem v nerazvitem 
svetu, v Singapurju  
__________________________________________________________ 
 
VIRI, PRI KATERIH ČRPAMO ZA PRINAŠANJE UPANJA (MRAVLJIŠČE): 

• spoved 

• sprehod v naravi, sprostitev 

• verouk in duhovne zadeve 

• dnevna BB 

• pretekli Božji “posegi” 

• sv. maša  

• zmaga Kristusa in zavedanje da smo zmagovalci 

https://www.youtube.com/watch?v=aQ07Gcg4LPw
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• skupnost in pogovor z drugimi 

• dober film - zgled nekoga, ki je zmogel prinašati upanje 

• adventni čas z besedili polnimi upanja 

• pohvala bližnjega 

• ko ti nekaj uspe narediti, kot si si zamislil 

• ko vidiš po preizkušnji, da je imel Bog res kul načrt in ga končno 
uvidiš 

• življenja svetnikov 

• koristno delo  

• pomoč bližnjemu  

• pesem 

• Oratorij, animatorska skupina 

• občutek sprejetosti v skupnosti (družina, zakon, Cerkev, poklic) 

• hvaležnost, aktivno iskanje drobnih trenutkov veselja 

• molitev 

• adoracija 

• svetopisemski citati 

• pogovor 

• branje dobre knjige (o upanju…) 

• pomoč, občutek da nismo sami pri prinašanju upanja 

• nasmeh bližnjega 
 

Ob tem se lahko pogovorimo na podlagi lastne izkušnje, kako je 
posameznik doživljal kakšen vir upanja. Lahko izhajamo iz njihove 
izkušnje, da vsak pove brez izhodiščnih točk. Lahko pa se jim poda 
zgoraj našteti in urejeni seznam virov upanja, ki ga oni zase oštevilčijo 
in označijo, koliko jim kakšen vir upanja koristi. 
 
Metoda izbora: začenja se krizna situacija (alla korona 2025) in odhajaš 
nekam, kjer si lahko izbereš samo omejeno število virov upanja 
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Refleksija - vprašanja 
  

1) Ti je bila tema upanja aktualna za današnji čas? Kateri poudarek te 
je najbolj nagovoril? 

2) Kako si se počutil v skupini? Kaj bi pohvalil? Te je kaj motilo? 
3) Tokrat je vse potekalo preko ZOOM-a. Je bil urnik primeren? Je bilo 

dovolj časa za vse stvari? Odmori? Kaj pa metodologija (osebno delo, 
dinamike, pogovor…)?  

 
 

10.00 SKUPNA REFLEKSIJA 

 
 
 

11.15 SVETA MAŠA  
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