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POSTNE DUHOVNE VAJE 2021 
 
URNIK (spletna verzija - zoom) 
 

 
Petek 
18.00  Zbiranje, spoznavanje 
18.45 predstavitev teme, razdelitev v skupine 
19.15 spoznavanje v skupini 
20.30 molitev in besedica za lahko noč 
 
Sobota 
8.00   Skupna jutranja molitev, telovadba 
8.15  Skupni uvod 
8.30 - 10.00 Delo po skupinah (1. del) 
  odmor 
10.30  Delo po skupinah (2. del) 
12.00  Skupna opoldanska molitev, navodila za osebno delo 
  čas za kosilo, odmor, osebno delo, osebna spoved 
16.00 - 17.00 Pričevanje 

kratek odmor 
17.15 - 19.00 Delo po skupinah (3. del) 
  čas za večerjo, odmor 
20.00 - 21.30 Križev pot (45 min) in besedica za lahko noč 

zabavni večer (45 min) 
 
Nedelja 
8.00  Jutranja molitev 
8.30  Delo po skupinah (4. del) 
10.00 - 10.30 Skupna refleksija 
  kratek odmor 
10.45 - 11.30 sv. Maša 
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TEMA PDV 2021 
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 
 

SIMBOL PDV: SADNA KUPA 
Prazen kozarec: 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. 
 

Sadovi: 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.   
 

Smetana in češnja: 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.  
 

Žlica: 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.  
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SOBOTA DOPOLDNE - I. in II. tema 

 

I. KAJ JE (NAŠE) UPANJE 
 

SVETOPISEMSKI CITATI  
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) 
 

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) 
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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) 
 

 

Osebno delo: Lažno upanje in brezup  

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 



6 
 

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? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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II. ZAKAJ JE UPANJE KORISTNO 
 
SADOVI UPANJA 
 

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 –, 
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!” 
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OSEBNO DELO ZA POPOLDANSKI ČAS 

 
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? 
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• Kaj mislim, kako Bog gleda na moje rane, na moj greh, omejenosti? 
Verjamem, da mu je mar zame?  

• 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 …  
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IZPRAŠEVANJE VESTI 
 

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. 
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?  
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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. 
 
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. 
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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?  
 
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?  
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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 
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? 
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SOBOTA POPOLDNE - III. tema 

 

16.00 PRIČEVANJE (prostor za tvoje zapiske) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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III. NEBESA 
 
Osebno delo 

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. 

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?  
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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? 

 
DODATEK (dodatni citati, za tiste radovedne) 

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) 
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NEDELJA DOPOLDNE - IV. tema 

 
IV. KAKO MI PRINAŠAMO UPANJE 

 

OSEBNO DELO: Svetopisemski odlomek: Apd 8, 1-8  
 

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  

• 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? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

• 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 
 
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? 

6) Vsak dan bom opravil premišljevanje in duhovno branje. 
Božja beseda, ki jo slišimo pri sv. maši nam kar hitro izveni. Bi si 
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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). 

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. 
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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. 
 
 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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