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VSEBINA IN ORGANIZACIJA 

 
 
VSEBINA 29. USKOVNIŠKIH TEDNOV 2014 

 
Letos bomo vsi izvrstni. Na Uskovnici, seveda. Biti iz-vrstni pomeni, da bomo 

stopili iz vrste.  

Iz vrste bomo stopili, ker: 
- želimo živeti pristno ne glede na zunanja pričakovanja, kakšni naj 

bomo; 
- želimo odkrivali, kdo v svoji globini pravzaprav smo, kaj je naša 

temeljna identiteta, kakšni so naši talenti;  

- želimo izvedeti, čemu so bili položeni v nas naši talenti in 
- želimo v veselju živeti svojo iz-vrstno poklicanost.  

Izstopili bomo iz vrste, kar smo v Jezusu vsi izvrstni, Božji otroci. On je 
vir naše pristnosti in polnosti življenja.  

 
 
DNEVNI RED 

 

7.00 budnica  
7.20 intonacija dneva 

7.45 delo v skupinah 
8.30 zajtrk 

9.30 predavanje, pogovor 

12.30 kosilo in odmor 
15.00 delo v skupinah 

17.45 puščava – osebno delo v tišini 
18.45 večerja 

20.15 sv. maša 
21.00  družabni večer  

22.30 molitev 

22.45  počitek 
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VEČERNA MOLITEV 

 
Pesem: Nihče ne ljubi te kot jaz (125) 

 
+ V imenu Očeta 

 

 Bralec 1 

Nikar se ne boj, saj sem te odkupil,  
poklical sem te po imenu: moj si!  

Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj,  
ko čez reke, te ne poplavijo,  

ko pojdeš skoz ogenj, ne zgoriš  
in plamen te ne bo ožgal.  

Saj sem jaz, Gospod, tvoj Bog,  

Sveti Izraelov, tvoj rešitelj.  
Kot odkupnino zate dam Egipt,  

Etiopijo in Sebo v zamenjavo zate.  
Ker si drag v mojih očeh,  

spoštovan in te ljubim,  
dam ljudi v zameno zate  

in ljudstva v zameno za tvoje 
življenje.  

Ne boj se, saj sem jaz s teboj.  

 
(Iz 43,1-5) 

 
 Bralec 2 

Ničesar se mi ni treba bati, čeprav se mogoče trenutno ne počutim najbolje, 

čeprav se vame naseljujejo tesnoba, strah in nelagodje. Ničesar se mi ni treba 

bati. Njegov sem, drag v Njegovih očeh, spoštovan in ljubljen. Poklical me je 
in prišel sem. Stopil sem iz vrste in se pridružil tej čudoviti skupini v objemu 

gora. A četudi sem naredil prvi korak in stopil iz vrste – kako naj bom 
izvrsten? Kako naj odkrijem, kdo sem? Kako naj prepoznam svoje talente? 

Kako naj umirim svoje srce? Kako naj pričujem? Kako naj se priklopim na ta 
vir neizmerne Ljubezni, ki mi omogoča, da sem izvrsten? 

 

Gospod, pomagaj mi, da bom vse to spoznal; da bom v tem tednu naredil vsaj 
še en droben korak naprej, k Tebi; da bom uresničil naslov teh Uskovniških 

tednov in še bolj kot do sedaj stopil iz vrste in se trudil biti izvrsten.  
 

 O Jezus, blagoslovi me; Sveti angel; Slava Očetu  

 

Beseda za lahko noč 
 

+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Angelček varuh moj (17) 
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PONEDELJEK              Odkrivaj, kdo si 

 
INTONACIJA DNEVA 
 

Pesem: Oče, vseh narodov (140), Hvalnica (61) 
 

+ V imenu Očeta 

 Angel Gospodov 

 
/na prizorišču se pojavi animator, hodi gor in dol, je rahlo obupan , razmišlja 
…/ 

 

● Bralec 1  
Pa kdo sem?  

Kaj naj s svojim življenjem? Končal sem maturo, vpisal sem se na FRI, ampak, 

a si res želim to počet? A si res želim vse življenje sedet za računalnikom? 
Mogoče pa ima Bog z mano kak drug načrt ... 

Hm … Mogoče sem pa še neodkrit slikar? Kaj pa vem, nisem še nikoli 'probal' 
… Ali pa bi bil dober računovodja? Matematika mi je kar šla … 

… 

Pa kako je to težko, človek že misli, da ve, kaj si želi, potem pa pride nek 
trenutek in sem že v dvomih … 

Kaj sem že v življenju dosegel? Sem to, kar sem naredil prav? Ali pa sem to, 
kar sem naredil narobe? 

… 

Pa še bega me, kaj drugi mislijo o meni?  
… 

Pa kdo sem??? 
 

/duhovnik/ 
»Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje!« 
 

Pesem: Ljubezen me spreminja (100)  
 

Dinamika dneva 
Udeležencem razdelimo izrezane papirnate piškote, na katerih je že natisnjen 

stavek »Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje!« 
(piškotke bodo animatorji izrezali na pripravljalnem srečanju ali pa jih bo nekdo 
odnesel domov in izrezal) 
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● Bralec 2 
Vsak izmed vas je dobil izrezan papirnat piškotek, na katerem je natisnjen 

stavek »Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje!« Sedaj ste povabljeni, 
da nanj napišete, kaj čutite, da Bog pričakuje od vas ta teden.  

Piškotek shranite. Med dnevom se ustavite pred Najsvetejšim in ta piškotek 

položite pred Gospoda.  
 

● Bralec 3 
Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče: Božji otroci se imenujemo in to 
tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. Ljubi, zdaj smo 

Božji otroci; ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu bomo podobni, ko 

se bo razodel, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je, in vsak, kdor ima to 
upanje vanj, se očiščuje, kakor je tudi on čist. (Jn 3,1-4) 

 
 Tebe ljubim, Stvarnik moj; O Gospa moja; Slava Očetu  

 

+ Blagoslov duhovnika  

 
Pesem: Poglejte, kakšno ljubezen (147) 
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DELO V SKUPINI 

 
Cilji: 

- Udeleženci spoznajo, da je njihova osnovna identiteta, njihovo 
bistvo to, da je vsak Božji otrok in ga nič ne more ločiti od tega. 

- Udeleženci razmišljajo o tem, kaj jih oblikuje, vpliva na to, kdo 

so. 
- Udeleženci odkrivajo, kako živeti svojo pristnost. 

 

Spoznavne igre 

 
1. Zmenkarije 

Vsak udeleženec dobi list, na katerega sam nariše uro, oz. številčnico 

(animator naj pokaže primer).  
 

V prvem delu je naloga udeležencev, da zapolnijo vse svoje ure z zmenki. Za 
vsako uro se z nekom dogovorijo za zmenek in se ob isti uri podpišejo drug 

drugemu. (Npr. 'Živijo, jaz sem Mateja. Ali imaš še prosto ob 14h?' 'Ja, imam.' 

– nato se drug drugemu podpišeta ob 14h.) Če ima nekdo tisto uro že 
zasedeno, poskusita najdi drug termin, ko sta oba prosta. Pri vsaki uri je lahko 

samo en podpis. Po možnosti naj se dogovorijo za zmenek s tistimi, ki jih ne 
poznajo.  

 
Ko imajo vsi zapolnjene ure za zmenke, začne animator napovedovati ure 

zmenka. Ko reče: »Čas je za zmenek ob treh!«, se dobita na zmenku osebi, ki 

sta se napisali pod to uro. Animator naroča, o čem naj zmenkujeta.   

Na vsakem zmenku si najprej izmenjata osnovne podatke: ime, priimek, kraj, 

starost, šola in dodaten podatek, ki je vezan na vsako uro posebej.   

 
Predlogi za zmenke (nekatera vprašanja so vezana specifično na temo): 

Zmenek ob 1ih: Pogovorite se o svoji družini.  
Zmenek ob 9ih: Kaj narediš zjutraj, ko vstaneš? 

Zmenek ob 4ih: Kateri so tvoji hobiji? 
Zmenek ob 11ih: Katero glasbo poslušaš – katera pesem se ti trenutno poje? 

Zmenek ob dveh: Kaj/kdo te v življenju osrečuje? 

Zmenek ob 8ih: Naj beseda iz SP. 
Zmenek ob 12ih: Kaj bi vzel na samotni otok? 

Zmenek ob 7ih: Kaj si v življenju želiš?  
Zmenek ob 5ih: V čem misliš, da si dober? 

Zmenek ob 10ih: Kaj bi bil, če bi bil žival? Zakaj? 

Zmenek ob treh: Kateri šport spremljaš?  
Zmenek ob 6ih: Kura ali jajce?  
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2. Spoznajte mene 

Vsak udeleženec iz materiala, ki je na voljo, izdela ali nariše žival, s katero se 
najbolj poistoveti glede karakterja, okolja, v katerem živi, hrane, ki jo ta žival 

je in vloge te živali. V krogu nato vsak pokaže to žival in jo poimenuje. 
 

3. To sem jaz 

Igra je lahko že kot uvod v temo. Izvaja se v tišini ali ob mirni glasbi. Vmes ne 
komentiramo. Vsak udeleženec dobi trak, s katerim si zaveže oči, in kos gline. 

Med tišino ali glasbo mora iz gline (priskrbi pisarna SMP) izdelati sebe. Ko se 
izdelovanje konča, ima vsak nekaj trenutkov časa, da se pripravi na 

predstavitev. S pomočjo izdelka se predstavi drugim.  
 

NAMEN 

Za animatorja je pomembno, da od udeležencev v skupini izve tudi njihov 
namen prihoda na UT. Liste lahko shranimo do konca tedna in nato 

preverimo, če smo dosegli svoj namen, pričakovanja ipd.  
Nekaj vprašanj: 

Zakaj sem tu? Kje sem slišal za Uskovnico? Kdo me je povabil? Moja 

pričakovanja in želje? Na čem želim graditi? 
 

POGOVOR 

Pri pogovoru in odgovarjanju na vprašanja naj sodeluje tudi animator, vendar 

naj ne prevladuje. Pogovor vsebuje tri glavne iztočnice: identiteta, pristnost in 
Božji načrt.  

 

Za lažji začetek pogovora, lahko izvedemo dinamiko 'To sem jaz' (glej pod 
Spoznavne igre št. 3). Med izdelovanjem iz gline lahko že vnaprej preberemo 

nekaj vprašanj za razmislek, da bo miselni tok udeležencev že usmerjen v 
pogovor, ki sledi. 

 

Iztočnice za pogovor: 
 Identiteta: 

- Kako razumem identiteto? Kaj mi to pomeni?  

- Si upam odkrivati, se vprašati, kdo v resnici sem? Si upam razmišljati 
o tem, se soočati s seboj? Me je tega strah, mi je težko razmišljati o 

sebi? Imam občutek, da živim mimo sebe? 

- Kaj vpliva na našo identiteto? Okolje, v katerem živim, družina, vloge, 
ki jih imam, družba, prijatelji? 
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 Pristnost: 

- Kaj mi pomeni biti pristen? Kako to razumem? Moram biti pogumen, 

če želim biti pristen?  
- V kakšni meri si upam biti pristen, živeti to, kar sem, v družbi, ki mi 

diktira, kakšen naj bom, da bom ustrezen/sprejet/ljubljen. 
- Mi je težko biti pristen, če to pomeni, da izstopim iz neke skupine? 

Sem s tem izgubil ali pridobil? Se mi zdi vredno žrtvovati svojo 

pristnost za to, da ustrezam neki skupini, se počutim varno? 
- Ali lahko živim svojo pristnost in sem hkrati »v vrsti«? Če bi vsak živel 

svojo pristnost, to kar je, bi sploh bila »vrsta«/skupina enakih? 
- Kakšna je razlika, da izstopam zaradi želje po pozornosti, in tem, da 

izstopam, ker si upam biti to, kar sem?  
- Sem jaz tisti, ki druge omejuje v njihovi pristnosti in jih ne sprejema 

takšnih, kot so, ter pričakuje, da se bodo spremenili po mojih 

pričakovanjih? 
- Ali je kdaj dobro, da nisi pristen? Kako se takrat počutiš? Se splača 

biti nepristen za ceno nečesa »dobrega«? 
 Božji načrt: 

- Kako razumeš Božji načrt za svoje življenje? Si ga želiš odkrivat? Se 

ga bojiš? Ga doživljaš kot grožnjo, kot prisilo?  

- Ali verjameš, da je Božji načrt zate tvoja sreča? Ali verjameš, da je 
Božji načrt zate vedno v skladu s tem, kar si globoko v sebi želiš, po 

čemer hrepeniš?  
- Primerjava: Kdo najbolje ve, kako najbolje teče zapletena švicarska 

ura? Njen izumitelj. Tako tudi Bog, naš izumitelj ve, kdaj naše 
življenje najbolje teče in kaj nas bo najbolj osrečilo.  

- Kako prepoznavam, kaj je Božji načrt za moje življenje? Si ga 

upam/želim odkrivat?  
 

DINAMIKA 

Udeležencu se zaveže oči in se predenj postavi 3 predmete – kamen, piškot in 

mokro viledo.  (piškotke in vilede priskrbi pisarna SMP) 

Razlaga in iztočnica za debato (izpelje animator): Božji načrt za njegovo 
življenje je, da se veseli sladkosti piškota. Ampak on ne ve, kje je piškot, ker 

ima zavezane oči. Če želi do piškota, mu ne preostane drugega, kot da 
poskusi in tvega ter se dotakne tudi neprijetne vilede in kamna. Če ne bo 

tvegal, bo ves čas na točki premlevanja in kvazirazločevanja – ali je 
razločevanje mogoče, ne da poskusiš in okusiš, kako je, če se zmotiš? Božji 

načrt za naše življenje je naša sreča, izpolnjenost. Velikokrat pa ne vemo, kaj 

točno v našem življenju to je – in razmišljamo in tuhtamo in upamo, da nam 
bo razodeto na nek način, ki si ga sami zamislimo. Če ne naredimo koraka in 

poskusimo in tudi zgrešimo, ne bomo našli prave poti. Hkrati pa nas vsaka 
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napaka nauči, kaj za nas ni dobro, česa si ne želimo – tako nas je tudi 

neprijeten dotik vilede naučil, da je tam vileda in da nam ni všeč. S tem smo 
bili en korak bližje piškotu. Napake nas učijo razločevati in spoznavati, kdo v 

resnici smo – kar je mnogo bolje, kot če si ne upamo tvegati, prevzeti 
odgovornosti in čakamo, da nam bo Bog vse »serviral«.  

 

Osebno delo 

Pripomočki: uvodno pismo, Božje ljubezensko pismo, pisala (pripravi pisarna 
SMP) 

 

Za osebno delo animator razdeli pismo, na katero udeleženci odgovorijo, ga 
zapakirajo v kuverte in nanje napišejo svoje podatke (ime, priimek, domači 

naslov – če se odločimo, da jim pošljemo pisma po pošti), oddajo animatorju. 

Pismo animator vrne udeležencem zadnji dan (v soboto) v delu po skupinah 
ali se jim ga (pol leta) kasneje pošlje po pošti. 

Udeležencem imajo 15–20 min. časa, da odgovorijo na pismo. Potem jim 
animator razdeli še Ljubezensko pismo od Boga. 

 
Živijo! 
Lepo te je srečati na Uskovnici. Vesel sem zate, da si zbral pogum in se 
odločil priti. Sedaj si že spoznal souskovničarje. Spoznal si njihova imena, 
zanimanja, hobije, od kod prihajajo … 
Kaj pa sebe? Se poznaš? Veš, kakšna je tvoja osebnost? In kaj vse te določa? 
Kaj predstavljaš za svojo družino, prijatelje, sošolce …? Kdo si za njih? Kaj 
zahtevajo od tebe in v kakšno vlogo te postavljajo? Kaj pa Bog? Kaj misliš, 
kako te On vidi? Kaj mu ti pomeniš? 
Ali se v vsem tem svetu, v poplavi vseh odnosov, informacij, nasprotujočih si 
pričakovanj, zavedaš svojih želja in hrepenenj? Jih znaš poimenovati, si jih 
upaš priznati, izražati in živeti? Kako se to vidi v tvojem vsakdanjem življenju? 
Kakšen oziroma kateri je tvoj smerokaz, ki mu slediš in ki te vodi k 
resničnemu veselju in izpolnjenosti? 
Želim ti, da bi si upal biti vedno iskren do sebe, da bi si upal biti to, kar si, ker 
si v tem tako izvrsten in dragocen. 
Rad te imam, 
tvoj Nebeški Oče 
 
Moj odgovor: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
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Ljubezensko pismo Boga 
 
Ti me morda ne poznaš, jaz pa o tebi vse vem … {Ps 139,1} 
Vem, kdaj sediš in kdaj vstaneš ... {Ps 139,2}  
Opazujem tvoje potovanje in tvoje počivanje, vsa tvoja pota poznam... {Ps 
193,3}  
Celo vsi lasje na tvoji glavi so prešteti … {Mt 10,29-31} 
Po moji podobi si ustvarjen ... {1Mz 27}  
V meni živiš, se giblješ in si ... {Apd 17,28}  
Preden sem te upodobil v materinem telesu sem te poznal ... {Jer 1,4-5}  
Izbral sem te, ko sem načrtoval stvarstvo ... {Ef 1,11-12}  
Nisi pomota, kajti vsi tvoji dnevi so zapisani v moji knjigi ... {Ps 139,15-16}  
Natančno sem določil čas tvojega rojstva, čas tvojega bivanja ... {Apd 17,26}  
Čudovito si ustvarjen ... {Ps 139,13}  
Stkal sem te v materinem telesu ... {Ps 139,13}  
Od naročja tvoje matere sem tvoj varuh ... {Ps,6}  
Nisem oddaljen in jezen, ampak sem popolna ljubezen ... {1 Jan 4,16}  
Želim te obsipavati s svojo ljubeznijo, preprosto zato, ker si moj otrok in jaz 
sem tvoj Oče ... {1 Jan 3,1}  
Ponujam ti več, kot bi ti lahko tvoj zemeljski oče kdajkoli lahko ponudil ... {Mt 
5,48}  
Vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja iz moje roke ... {Jak 1,17}  
Kajti jaz sem popolni oče ... {Mt 5,48}  
Jaz skrbim zate in vem, kaj potrebuješ ... {Mt 6, 31-33}  
Moj načrt za tvojo prohodnost je bil vedno poln upanja ... {Jer 29,11}  
Ker te ljubim z večno ljubeznijo ... {Jer 31,3}  
Moje misli o tebi so brezštevilne, več jih je kot peska ... {Ps 139,17-18}  
Veselim se nad teboj, vriskajoč ... {Sof 3,17}  
Nikdar se ne obrnem od tebe, da bi ti ne delal dobro ... {Jer 31,40}  
Kajti ti si moja posebno dragocena lastnina ... {2 Mz 19,5}  
Želim te zasaditi z vsem srcem in z vso svojo dušo ... {Jer 32,42}  
Želim ti pokazati velike in nedoumljive reči ... {Jer 33,3}  
Če me boš iskal z vso dušo in z vsem srcem in vso dušo me boš našel ... {5Mz 
4,29}  
Razveseljuj se v meni, pa ti bom dal, kar želi tvoje srce ... {Ps 37,4}  
Jaz sem namreč tisti, ki ti je dal želje ... {Flp 2,13}  
V vsem zmorem napraviti neznansko več, kot si lahko predstavljaš ... {Ef 
3,20}  
Jaz sem tvoj največji opogumljevalec ... {2 Tes 2,16-17}  
Jaz sem tudi Oče, ki te tolaži v vseh tvojih stiskah … {2 Kor 1,3 -39}  
Ko je tvoje srce zlomljeno, sem blizu tebe ... {Ps 34,18}  
Kakor pastir nosi jagnje, te jaz nosim na svojem srcu ... {Iz 40,11}  
Nekega dne bom obrisal vsako solzo in odvzel vso bolečino, ki si jo pretrpel 
na zemlji ... {Raz 21,3-4}  
Jaz sem tvoj Oče, ljubim te, kot ljubim srce svojega sina Jezusa ... {Jan 
17,23}  
V Jezusu se razodeva moja ljubezen do tebe ... {Jn 17,26}  
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On je odsvit mojega veličastva ... {Heb 1,3}  
Prišel je, da pokaže, da sem zate, ne proti tebi ... {Rim 8,31}  
In ti povedati, da ne preštevam tvojih grehov ... {2 Kor 5,18-19}  
Njegova smrt je bila najvišji izraz moje ljubezni do tebe ... {1 Jan 4,10}  
Vsemu, kar sem ljubil, sem se odrekel, da sem pridobil tvojo ljubezen ... {Rim 
8, 31-32}  
Če prejmeš dar mojega sina Jezusa, prejmeš mene ... {1 Jan 2,23}  
In nič te nikoli več ne bo ločilo od moje ljubezni ... {Rim 8,38-39}  
Pridi domov in priredil ti bom največjo zabavo, kakršne nebesa še niso videla 
... {Lk 15,7}  
Vedno sem bil Oče in bom vedno ostal ... {Ef 3,14-15}  
Sprašujem te: Hočeš biti moj otrok? {Jn 1,12-13}  
 
Čakam te ... {Lk 15, 11-32}  

 

 

DINAMIKA: povzetek dneva  

 

Pripomočki: spominske kartice (pripravi pisarna SMP) 
 

Kot povzetek celotnega dne izvedemo to dinamiko, ki jo na koncu povzame 
animator. Udeleženci morajo iskat pare (igra spomin), ki jih sestavljajo – tisto, 

kar gradi mojo identiteto ter – tisto, kar mi lahko to vzame. Animatorji med 

igro spodbujajo udeležence, da razmišljajo o parih in kako hitro se lahko tisto, 
na čemer gradimo identiteto, spremeni. Na koncu ostane kartica »Božji 

otrok«. Animator udeležence vpraša, zakaj menijo, da je ostala ta kartica.  
Animator povzame delo celotnega dne s poudarkom, da nam vse v življenju 

lahko vzamejo/lahko izgubimo, nihče pa nam ne more vzeti našega bistva – 

da smo brezmejno ljubljeni Božji otroci. Ne glede na to, kako daleč smo 
zatavali, kaj smo storili, kako smo ranjeni, blatni od greha – nihče in nič nas 

ne more ločiti od tega, da smo brezmejno ljubljeni Božji otroci. In to 
zavedanje spremeni naše gledanje na vse ostale vloge in dogodke v našem 

življenju.  

 
PARI  

- Dober prijatelj – selitev v drugo državo  
- Uspešen v službi – stečaj podjetja 

- Najboljši športnik – poškodba kolena 
- Najlepša na šoli – izguba las 

- Član srečne družine – zasvojenost z alkoholom 

- Ljubeč partner – prevara  
- Dober govorec – okvara glasilk 

- Najboljši v razredu – poškodba glave v prometni nesreči  
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- Vedno vesel – depresija  

- Priljubljen – izločen iz družbe  
- Finančno brezskrben – starši izgubijo službo 

- Vpliven in spoštovan – odmeven škandal 
- BOŽJI OTROK  
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VEČERNA MOLITEV 

 
Pesem: Življenje v tebi (229) 

 
+ V imenu Očeta 

 

● Bralec 1 
Gospod, dober večer. 
Tukaj sem, pred Teboj. 

Mogoče Te že dolgo poznam, mogoče Te šele spoznavam. 
Tukaj sem. Jaz. Majhen, nemočen, včasih niti ne vem dobro, kdo sem. Prosim 

te, pomagaj mi odkriti, kdo sem. 

 

● Bralec 2: 
Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče: Božji otroci se imenujemo in to 

tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega.  Ljubi, zdaj smo 

Božji otroci; ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu bomo podobni, ko 
se bo razodel, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je, in vsak, kdor ima to 

upanje vanj, se očiščuje, kakor je tudi on čist. (Jn 3,1-4) 
 

● Bralec 1: 
Gospod, čudovito si me ustvaril. Mogoče se včasih tega ne zavedam, a točno 

tak sem, kot moram biti. Hvala ti Gospod, da mi daješ življenje in me varuješ. 
Hvala Ti! Tvoj sem. 

 
 O Jezus, blagoslovi me; Pod tvoje varstvo; Sveti angel 

 

/beseda za lahko noč/ 

 
+ Blagoslov duhovnika 

 
Pesem: (na plakatu, ki se ga prinese na UT) 

Dobri Bog, res hvala ti za ta današnji dan, 

ki z ljubeznijo zapisal si ga v svojo dlan. 
Blagoslovi naš počitek, zdaj gremo vsi spat, 

in hvala ti, ker nas imaš neskončno rad.  
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TOREK                         Razvijaj svoje talente 

 
INTONACIJA DNEVA 
 

Pesem: Če letal bi (26) 
+ V imenu Očeta 

 

  Angel Gospodov 
 

● Bralec 1 
Neki človek je našel orlovo jajce in ga dal v gnezdo navadne kokoši. Orlič se je 
izlegel skupaj s piščanci in tudi odraščal je z njimi. Vse življenje je orel počel 

isto, kar so počeli piščanci, in mislil je, da je tudi sam piščanec. Grebel se je 

po zemlji za črvi in žuželkami ter kokodakal. Zamahoval je s perutmi ter 
poletel nekaj metrov po zraku kakor piščanci. Saj se od piščancev pričakuje, 

da tako letijo, mar ne? Leta so minevala in orel se je zelo postaral.  
 

Nekega dne je visoko nad seboj, na nebu brez oblaka, zapazil veličastno ptico. 
Z elegantnim dostojanstvom je krožila med močnimi zračnimi tokovi in je 

komaj kdaj zamahnila s svojimi mogočnimi krili.  Stari orel je spoštljivo zrl v 

nebo: »Kdo je to?« je vprašal soseda. »To je orel, kralj ptičev,« je odgovoril 
sosed. »Toda ne misli več nanj. Midva sva drugačna kot on.« In stari orel res 

ni nikoli več pomislil nanj. Umrl je v prepričanju, da je navaden piščanec. 
 

● Bralec 2 
Vse prevečkrat podležemo mnenju drugih ljudi. Pripisujejo nam vloge, 

sposobnosti, talente, ki jih sami ne zaznavamo oziroma niso naši. Prevečkrat 
se pustimo temu napačnemu toku in ne sledimo božjemu načrtu, ki ga ima 

Bog za nas. 
 

● Bralec 3 
Kot dobri oskrbniki mnogotere Božje milosti strezite drug drugemu z milostnim 

darom, kakor ga je kdo prejel. Če kdo govori, naj to stori, kakor je prav za 
Božje besede, če je kdo v kakšni službi, naj jo opravlja z močjo, ki jo daje 

Bog. Le da bo po Jezusu Kristusu v vsem slavljen Bog. Njemu slava in oblast 

na veke vekov. Amen. (1 Pt 4, 10-12) 
 

● Bralec 2 
Gospod, prosimo te, da bi znali v današnjem dnevu svoje talente deliti in 

razdajati. Hkrati pa te prosimo, da ne bi padli na točki primerjanja z drugimi. 
Pomembno je, da se zavedamo, da so vsi naši talenti enako vredni in da ima 
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vsak od nas možnost odločitve, kaj bo s svojimi talenti naredil tako v 

današnjem dnevu, kot tudi v življenju. 
 

 Tebe ljubim Stvarnik moj; O, Gospa moja; Slava Očetu  
 

+ Blagoslov duhovnika  
Pesem: Kako lepo je živeti (D21)  
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DELO V SKUPINI 

 
Cilj 

- Udeleženci spoznajo, da so odgovorni za odkrivanje in razvijanje 
talentov, ki so položeni vanje.  

- Udeleženci spoznajo, da so nam talenti dani za to, da z njimi služimo 

drugim (zakopavanje talentov kot uporaba zgolj zase).  
- Udeleženci spoznajo, da je odkrivanje poklicanosti in razvijanje 

talentov pravzaprav odkrivanje tega, kdo sem in kaj je Božji načrt 
zame. Bolj, ko živim ta načrt, bolj sem pristen in bolj sem srečen.  

 
 

DINAMIKA 

Šotorsko krilo: 

Cilj igre je, da smo s skupnimi močmi kot ekipa sposobni rešiti izziv, ki je pred 

nami. Skozi igro vsak udeleženec pokaže svoje talente, ki prispevajo k 
končnemu izidu (organizacija, spretnost, kreativnost, dogovarjanje …). 

 
Vsi člani skupine se postavijo na šotorsko krilo. S svojimi skupnimi močmi 

morajo obrniti šotorsko krilo, vendar pri tem noben udeleženec ne sme stopiti 

iz šotorskega krila. 
 

POGOVOR 

 

Cilj: Smo odgovorni za odkrivanje talentov. 
Sposobnosti so prirojene (genetsko pogojene), npr. sposobnost za tek, 
miselne sposobnosti …, spretnosti pa so pridobljene (okoljsko, izkustveno 
pogojene), npr. vožnja s kolesom, spretnost šivanja … Talent je sposobnost, 
vendar ga brez izkušnje ne moremo odkriti, se pravi, je sposobnost in 
spretnost hkrati. Talentu ponavadi rečemo tudi dar. Talent je dodatna 
vrednost, ki nas krasi in nas dela edinstvene, vendar jih moramo odkriti, za 
kar je potrebna izkušnja. 
 
Za začetek v skupini razjasnimo, kaj je sposobnost, kaj spretnost in kaj je 

talent. V nadaljevanju se osredotočimo predvsem na talente: 
- S kakšnim talentom si pripomogel v skupini, da je dosegla zastavljeni 

cilj? (Navezava na dinamiko 'Šotorsko krilo') 

- Kaj je zame talent? Ali je lahko talent tudi rezultat urjenja, ali je samo 
prirojena danost? 

- Kako prepoznavam talente? Kako vem, da sem za neko stvar 
talentiran? Ali iščem to sam pri sebi, se primerjam z drugimi, mi 

nekdo drug razkrije moj talent? 
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- Si upam svoje talente pokazati? 

 

IGRA – menjalnica talentov 

 
Na samolepilne listke že vnaprej napišemo različne talente (pripravita 

animatorja, pripravljen imata tudi lepilni trak). Vsak udeleženec najprej izžreba 

naključnih 5 talentov. Nekateri so zanj značilni, nekateri pač ne. Tiste, ki so 
zanj značilni, nalepi na sebe (ramena, glavo…; da se vidijo), ostale drži v 

rokah. Potem hodi po prostoru in se srečuje z drugimi udeleženci. Opazuje, če 
ima morda še kdo kak talent, ki  je značilen tudi zanj in želi, da bi mu 

pripadal. Če želi dobiti ta talent, mora ta talent uprizoriti z mimiko, igro. Če je 
»lastnik talenta« zadovoljen, mu ga da. V zameno lahko dobi drug talent, ki 

ga prilepi nase ali pa z njim naprej trguje. 

Če nekdo ne najde svojega talenta pri drugih, ima možnost, da pri animatorju, 
ki predstavlja menjalnico, zamenja dva zanj neznačilna talenta z želenim, ki 

pa ga mora animatorju uprizoriti. Animator nato ta talent napiše na listek in 
mu ga izroči. Na ta način se izognemo situaciji, da nekdo ne bi našel sebi 

primernega talenta. 

 
Naloga vsakega je, da izbere čim več talentov, ki so značilni zanj. Ta igra je 

uvod v pogovor, časovno naj bo omejena. 
 

POGOVOR 

 

Cilj: Smo odgovorni za razvijanje talentov. 

 
V pogovoru poudarimo predvsem potrebo po prepoznavanju in pogum, ki je 

potreben za razvijanje talentov. Moramo si upati, tvegati … Zato je potrebno 
iti v družbo, med ljudi, sprejeti pohvalo in tudi kritiko. Hkrati se je potrebno 

zavedati, da talenti nimajo vrednosti, če jih držimo sami zase.  

- Ali lahko pohvali prepoznam talent? Si upam slišati pohvalo? Ali sem 
do pohvale dovolj realen (npr. mama bo svojega otroka verjetno 

vedno pohvalila …)? 
- Si upam tvegati, poskusiti novo stvar in pri tem morda prepoznati nov 

talent?  

Primer: Ne znam plesnih korakov, si vseeno upam it plesat. 
- Zakopavanje talentov (priliko o talentih Mt 25,14-30). Kaj je zame 

zakopavanje talentov? Kakšni so vzgibi za zakopavanje talentov – je 
vedno to egoizem, ali je lahko razlog tudi, da se ne želiš izpostavljati? 

Primer: Npr. imam talent za matematiko, pa ga raje skrivam, da mi ne 
bo potrebno pomagati drugim. Ali: Že tako me zafrkavajo, da sem 
piflar, ne želim še večje izpostavljenosti. 
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- Kaj ogroža moje talente?   

o primerjanje (hitro spregledamo lastne kvalitete), 
o tekmovalnost z drugimi (preveč značilna za sodobno družbo; ni 

potrebno tekmovati), 
o lenoba (zaradi talentiranosti postanem len in ne napredujem; 

potrebno je imeti trdno voljo in hkrati trdo delati), 

o samokritičnost (v neg. smislu, obstaja tudi nevarnost, da 
postane talent vir prevelike samozavesti; napuh), 

o navada (rutina je strup proti razvijanju talentov; ohromi nas, da 
pri sebi ne iščemo novih talentov ali pa starih ne razvijamo). 

 
Pisanje zahval: hvaležnost za talente 

Talenti so Božji dar in niso samoumevni. Za prejetje talentov nismo zaslužni 

sami. So bogastvo posameznika, vendar moramo z njimi prispevati k 
blagostanju in razvijanju skupnosti. Niso nam dani za egoistično uporabo. 

Talente smo prejeli in jih imamo zato, da jih razvijamo in z njimi bogatimo 
druge. S tem, ko jih razdajamo, smo deležni tudi njihovih talentov. S svojimi 

talenti smo lahko zgled, vzor in motivacija, da tudi drugi uporabljajo lastne 

talente.  
- Ali se zavedam, da so mi talenti podarjeni? 

- Sem zanje hvaležen in kako to pokažem? 
Udeleženci na pripravljene listke (striček zalivavček!!! – pripravi pisarna SMP) 

napišejo zahvale za svoje prejete talente. Zvečer jih pri molitvi s hvaležnostjo 
položimo v košaro, ki je na sredini. To je tudi znamenje, da jih dajemo v 

skupno dobro.  

 
Poklicanost:  

Cilj: Talenti so nam dani, da z njimi služimo 
Talenti, ki smo jih dobili, imajo nek namen; so del Božjega načrta. Bog nam 

želi predvsem dobro; želi nam, da bi bili srečni. Talenti torej močno vplivajo 

na mojo poklicno odločitev. Zato je vsakemu izmed nas namenjena posebna 
vloga v življenju – poklicanost. To hkrati pomeni, da bomo za vse nekoč dajali 

tudi odgovor – odgovornost.  
- Kako talenti vplivajo na mojo poklicanost? 

- Ali v svojem življenju prepoznavam Božji načrt? Kako ga živim? 

- Ali se zavedam odgovornosti, da bom za vse darove dajali 
odgovor? (priliko o talentih Mt 25,14-30) 

Tabela: S talenti služimo drugim. (pripravi pisarna SMP) 
Spodnja tabela nam pomaga pri razmisleku, kako s svojimi talenti lahko 
služimo v družini, družbi in Cerkvi. Vsakdo v desni stolpec napiše trenutno 
stanje, v levi pa kako lahko s svojimi talenti konkretno služim v dani situaciji.  
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Kaj je moje poslanstvo z vidika talentov na naslednjih področjih: 

DRUŽINA (sedaj) DRUŽINA (storil bom) 

DRUŽBA (sedaj) DRUŽBA (storil bom) 

CERKEV (sedaj) CERKEV (storil bom) 

 
Povzetek teme: plakat  

Animator lahko uporabi plakat za povzetek teme dneva. Lahko je vnaprej 
pripravljen (pripravi animator), lahko ga animator sproti riše in povzema. 

  
Cesta – predstavlja razvijanje talenta, ki ga v osnovi razvijamo zase.  

Razcep – pot se loči in poteka vzporedno. Če izbereš egoistično pot, je to 

slepa ulica, saj se zapreš sam vase, talent zakoplješ in končno ostaneš sam. 
Potrebno je izbrati pot, ki te vodi k drugemu. Le tedaj te to razdajanje bogati. 

 
Dodatek za študente: Izkoriščanje tvojega talenta s strani drugih. 

- Do katere mere razdajamo svoje talente in kje je meja izkoriščanja? 

- Ali se kdaj počutimo, da smo zaradi naših talentov od drugih 
izkoriščeni? Kako na nas vpliva družba? Kdaj postane to navada ali 

rutina?  
- Znam videti talente v drugih in  jih spodbuditi? Smo zmožni odstopiti 

mesto in jim s tem dati priložnost?  
- Smo dovolj samozavestni; upamo stopiti pred družbo ter pokazati svoj 

talent?  
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VEČERNA MOLITEV 

 
Pesem: Največja skrivnost D32 

 
+ V imenu Očeta 

 

● Bralec 1 
Bog mi je podaril današnji dan, da sem z njim napravil, kar sem hotel.  
Ali sem ga modro izkoristil? 

Ali sem vsaj enemu človeku napravil kaj dobrega? 
Ali sem koga osrečil, koga razžalostil? 

Ali sem se vsakomur, ki sem ga srečal, dobrohotno nasmehnil? 

Bog mi je podaril današnji dan … Ali sem ga znal napraviti čudovitega ali sem 
ga zapravil? 

 
(Trenutek tišine) 
 

● Bralec 1 
Kot dobri oskrbniki mnogotere Božje milosti strezite drug drugemu z milostnim 
darom, kakor ga je kdo prejel. Če kdo govori, naj to stori, kakor je prav za 

Božje besede, če je kdo v kakšni službi, naj jo opravlja z močjo, ki jo daje 

Bog. Le da bo po Jezusu Kristusu v vsem slavljen Bog. Njemu slava in oblast 
na veke vekov. Amen. (1 Pt 4, 10-12) 

 
(Udeleženci lahko v košaro na sredini prostora prinesejo listke s 'strički 

zalivalčki', ki so jih dobili pri delu v skupini) 
 

● Bralec 2 
Gospod, hvala ti za tvoje zaupanje, da si nas naredil za orodje in sodelavce pri 

gradnji Božjega kraljestva na Zemlji. Naj s svojimi talenti hvalimo in slavimo 
tebe, ter tudi svojim bližnjim pomagamo, da te bodo odkrivali.  

 

Pesem: Res velik si, Bog D48 
 

 Kesanje; O Gospa moja; Slava Očetu … 

 
Beseda za lahko noč 

 
+ Blagoslov duhovnika  

 

Pesem: Res velik si, Bog (D48)  
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SREDA                                        Umiri svoje srce  

 

MOLITEV PRED POHODOM - Glej kapljico za tisti dan.  
 

VEČERNA MOLITEV 
 

Pesem: Povabil si me (150) 
 

+ V imenu Očeta 
 

 Bralec 1  
Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V 

hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: 

Odhajam, da vam pripravim prostor?  Ko odidem in vam pripravim 
prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer 

sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot. 
Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga 

daje svet. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. 

(Jn 14, 1-4, 27) 
 

 Bralec 2 
Gospod dosegel si me in nisem se ti mogel upirati. 

Dolgo sem tekel, toda ti si me vedno zasledoval. 
Delal sem ovinke, toda ti si jih poznal. 

Dohitel si me. 
Zrušil sem se. 

Zmagal si! 

Tukaj sem Gospod, rekel sem da, popolnoma zasopel ob koncu boja,  
skoraj proti svoji volji. 

To je dejstvo, Gospod, in ne bom te več mogel pozabiti. 
V enem trenutku si me pridobil, 

v enem trenutku si me osvojil, 

moji dvomi so bili pometeni, 
moji strahovi so odleteli; 

kajti prepoznal sem te, ne da bi te videl, 
čutil sem te, ne da bi se te dotaknil, 

razumel sem te, ne da bi te slišal. 
Zaznamovan z ognjem tvoje Ljubezni, 

to je dejstvo, Gospod, in ne bom te več mogel pozabiti. 

Zdaj vem, da si tukaj, prav blizu pri meni, in mirno delam pod tvojim  
pogledom Ljubezni. 

Nič več ne čutim, da bi se bilo treba truditi, če hočeš moliti, 
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zadosti mi je povzdigniti oči svoje duše, da srečam tvoj pogled. 

In razumeva se. Vse je jasno. Vse je mir. 
 

 
 Kesanje, Pod tvoje varstvo, Slava Očetu 

 

Beseda za lahko noč 

 
+ Blagoslov duhovnika  

 
Pesem: Dobri Bog (plakat) 
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ČETRTEK                    Pričuj! 

 
INTONACIJA DNEVA 
 

Pesem: Vlij mi olja v srce (210) 
 

+ V imenu Očeta 

 

 Angel Gospodov; Tebe ljubim, Stvarnik moj; O Gospa moja  

 

● Bralec 1  
Svetilke tudi ne prižigajo in postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in 

sveti vsem, ki so v hiši. Takό naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli 

vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. (Mt 5,14-17) 
 

Pesem: Naj bom kot luč (D30) 
 

● Bralec 2 
Živel je človek, ki je vedno nosil s seboj posodico z oljem. Ko je šel skozi 

vrata, ki so škripala, je namazal tečaje. Če so se vrata težko odklepala, je 
naoljil ključavnico. Njegovo življenje je minevalo tako, da je z oljem mazal vsa 

škripajoča mesta in lajšal pot tistim, ki so prišli za njim. Ljudje so ga zmerjali 
in se norčevali. A možakar je nadaljeval s svojim početjem in vedno znova 

polnil posodico olja, ko se je ta izpraznila. Ni čakal, da bi našel škripajoča 

mesta in se šele tedaj odpravil domov po olje. Ne, posodico z oljem je vedno 
nosil s seboj. (Olje prijaznosti, Božo Rustja) 
 

● Bralec 3 

Veliko je življenj, ki 'škripajo' in na poti do mnogih ljudi se vrata zelo težko 
odpirajo. Mi smo tisti, ki lahko odpiramo ta vrata! Bog nam je preko njegove 

ljubezni dal olje prijaznosti, da gremo med ljudi in pričujemo Zanj. Skušajmo 
biti podobni možu, ki je olje vedno nosil s seboj - ne samo takrat, ko vrata že 

škripajo, ampak v vsakem trenutku. 
 

● Animator 
/Navodila za misijo dneva za udeležence/ 
Tekom dneva se bomo trudili pričevati. Pozorni bomo tudi na pričevanja 
drugih uskovničarjev. Pričujemo lahko z besedami, z zgledom, pomočjo, 

uslugo … Danes bo naša naloga sledeča: ko nas bo nekdo s svojim 

pričevanjem nagovoril, gremo v šotor, kjer je pripravljen plakat, prelepljen s 
koščki papirja. Odlepimo en košček z zgornjega dela plakata, na ta košček 
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napišemo ime pričevalca ter način pričevanja ter potem prilepimo ta listek na 

spodnji plakat. 
Zvečer bomo pogledali, kako nam je uspelo danes pričevati in opažati različna 

pričevanja. 
 

 Slava Očetu … 

 

+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Pričeval ljubezen bom (D47) 
 

MISIJA DNEVA 
/navodila za animatorje/ 

V šotoru imamo na steni narisan velik rumen plakat v obliki svetilke. Pokrita je 

s koščki papirja tako, da se rumene barve – svetlobe – ne vidi. Ti koščki 
predstavljajo mernik, ki prekriva svetilko. Spodaj pod svetilko imamo še en 

plakat, na katerem je samo izrezan obris podstavka. 
Tekom dneva se bomo trudili pričevati. Pozorni bomo pa tudi na pričevanja 

drugih uskovničarjev. Pričujemo lahko z besedami, z zgledom, pomočjo, 

uslugo … Ko vidijo nekoga, da pričuje, naj grejo v šotor, kjer je nalepljena 
svetilka, odlepijo en košček ''mernika'', na ta košček napišejo ime pričevalca 

ter način pričevanja ter potem nalepijo ta listek na spodnji plakat, ki je izrezan 
v obliki podstavka. Na ta način bomo umikali mernik in postavljali podstavek. 

Pri jutranji molitvi bomo prebrali navodila za misijo dneva, pri večerni molitvi 
pa bomo pogledali, koliko smo prižgali našo svetilko ter kako velik podstavek 

smo naredili. 
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DELO V SKUPINI 

 
Cilj:  

Udeleženci spoznajo, da je najiskrenejše pričevanje pričevanje z zgledom in 
pristnostjo – pričevanje z življenjem v polnosti in da je pri vsakem iskrenem 

služenju potrebno prečiščevanje motivov in poklicanosti.  

 
Pogovor o predavanju 

 

DINAMIKA – gradnja piškotka 

Potrebujemo: lepila, svinčnike, škarje, lepilne trakove, barvne liste, karton, 
flomastre in osebne izkaznice (pripravi pisarna SMP). 

 

Vsak dobi izkaznico, na kateri je napisan en predmet (škarje, lepilo, svinčnik, 
flomastri, lepilni trak) in ena zmožnost (govor, hoja, kretnje). Izkaznico si 

nalepi na majico, tako da jo lahko vsi vidijo. Animator pove, da mora skupina 
narediti tridimenzionalni piškot, ki bo visok okoli pol metra. Pri delu lahko vsak 

uporablja samo tisti predmet in tisto zmožnost, ki jo ima napisano na 

izkaznici. Ta, ki lahko govori, npr. ne more uporabljati kretenj ali hoditi, ta, ki 
ima škarje, ne sme ničesar nalepiti, narisati itd. Vsak lahko dela samo to, kar 

ima napisano. Skupina se mora najprej dogovoriti, kakšen piškot bodo 
naredili, potem ga morajo tudi narediti. Animator opazuje delo in je zelo 

strikten, opozarja mlade, da mora vsak res uporabljati samo to, kar ima 
napisano na izkaznici. 

Cilj dinamike: Vsak ima svoj talent, morajo ga uporabiti, ampak sami ne 

morejo narediti ničesar, morajo delati skupaj, da jim uspe. 
 

Pogovor o poteku dinamike in njenem sporočilu: 
 Kako si se pri igri počutil? 

 Ali je bilo težko zatreti vse, kar si hotel narediti, ampak nisi imel 

možnosti? 

 Kaj ti je bilo najtežje? 

 Ali si verjel, da vam bo uspelo?  

 Si zaupal v talente drugih, ali si si želel, da bi vse lahko naredil sam? 

 Ali končni izdelek izgleda tako, kot si si ga zamislil? 

 Ali si zadovoljen z izdelkom? Je boljši ali slabši od tvoje ideje? 

 V čem vidite smisel igre?  

 Kaj simbolizirata predmet in zmožnost? 

 Ali bi sam lahko naredil to? Ali bi drugi lahko brez mene? 

 V igri so bile vloge in talenti jasni, jasno je bilo, kaj je bila poklicanost 

vsakega od nas. Kaj je pa moja poklicanost, moj doprinos v svetu? 
 V katere skupnosti si vključen? (družina, kristjan, Slovenec, dijak …) 
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 V skladu s svojo poklicanostjo, v katero skupnost bi se lahko še 

vključil? 

 

IGRA– palica 

Potrebujemo: šotorsko palico ali drugo dolgo ravno palico 
Celotna skupina dobi eno palico. Držijo jo tako, da jo imajo položeno na svojih 

kazalcih, tako da blazinice kazalcev gledajo navzdol. Polovica skupine je na eni 

strani palice, druga polovica pa na drugi, tako da so vsi razporejeni vzdolž 
celotne palice. Naloga skupine je, da enakomerno hitro spusti palico do tal 

tako, da se vsi ves čas dotikajo palice z obema prstoma. 
 Je v skupnosti vedno lahko? 

 Kaj je v skupnosti pomembno, da nam uspe? 

 

Pogovor: PRIČEVANJE 

 Kdo so zgledi pričevanja danes? Kdo je zgled pričevanja v tvoji bližini, 

v majhnih stvareh? Kako, s čim pričujejo? Kakšne lastnosti imajo 

pričevalci? 

 Lahko pričuješ le kot duhovnik, redovnica? Lahko pričuješ v vsaki 

službi, v vsakem stanu, v vsem, kar počneš in si? Kako, s čim? 
 Kako pa ti pričuješ svojo vero? Na kakšen način? (Z besedami, z 

zgledom, z malimi stvarmi) Si sploh želiš pričevati? Si se odločil za 

pričevanje? Bi lahko v čem bolje pričeval? 
 Kdo skrbi za Jezusov PR, kako je Jezus zastavil načrt ''promocije'' 

krščanstva? Kdo je danes Jezusov apostol? Zakaj Jezus rabi, da 

pričujemo? Nam je za to dal kakšno pomoč? (Talenti, milost, SP, 
imamo vse, kar rabimo) 

 

IGRA – pantomima 

Igramo pantomimo. Na listkih so napisani pojmi, ki jih moramo pokazati brez 

besed: dobrota, ljubezen do bližnjega, odpuščanje, upanje, pripravljenost, 
pričevanje. (pripravi vsak animator sam) 

Cilj: pokažemo, da se pričuje tudi z dejanji, kretnjami, ne samo z besedami. 

 
 V čem je razlika med pričevanjem in prepričevanjem?  

 

Papež Frančišek:Pričujte z vsem svojim življenjem, če je potrebno, tudi z 
besedami.  
 

Na nekem blogu lahko preberemo: »Sem pričevalec, ne prepričevalec. 
Govorim o tem, kar mi veliko pomeni predvsem pa skušam to ljudem, ki jih 
srečujem, pokazati tudi s svojim življenjem. Potem pa prepustim, da ljudje to 
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sprejmejo ali ne. Na nikogar se ne jezim, če tega ne sprejme. Svobodno se 
lahko odloča. Ne obremenjujem se s tem, kakšni so ljudje in kako jim ni nič 
sveto. Vem samo, da moram biti jaz sam zvest in dosleden,« je rekel nek 
duhovnik. Razumel je, da on ni tisti, ki ureja svet, da to dela Nekdo drug. On 
je le drobcen kamenček v mozaiku tega sveta in ta kamenček mora biti dober. 
Morda bi bilo na svetu res drugače, če bi več pričevali s svojim življenjem in 
manj prepričevali.' 

 

 Če nekoga prepričuješ, ali mu dopuščaš, da je pristen?  

 Kako bi pa ti odreagiral, če bi te nekdo prepričeval, kako bi odreagiral, 

če bi nekdo pričeval? 
 Vas je kdo že prepričeval namesto pričeval, kaj je naredil narobe? 

 Ali je prepričevanje vedno slabo? Je kdaj potrebno? Zakaj? 

 

Dodatek za študente: 
 Ali znate z besedami pričevati? Tudi pri težavnejših vprašanjih (npr. 

vprašanja etike in morale, kjer prevladujeta 'kultura smrti', npr. 

evtanazija, splav …, in užitkarstvo – vse mi mora biti 'fajn', v vsem 

moram uživat, carpe diem, hedonizem …)?  
 Mislite, da veste dovolj o veri, da znate suvereno pričevati? Ali dovolj 

spoznavate temelje vere? Ali te temelje tudi ponotranjite, iskreno 

verujete in jih razumete, ali le ponavljate, kar slišite?  
 Ste dovolj kritični pri tem, kar družba ponuja? Ali razmišljate, če je to, 

kar vam ponujajo, v skladu s tem, kar najgloblje ste, z vašo 

pristnostjo? 
Govori, kar živiš, in živi, kar govoriš. Kje vidiš tu izziv? 

 Kako vedeti, kje je meja med prepričevanjem, pričevanjem z 

besedami, pričevanjem z dejanji in tem, da z besedami ne stojiš za 

tem, kar si? Kako se odločiti za ''pravo taktiko'', da niste mlačni niti 
preveč goreči? 

 Ko pride do konkretnih vprašanj v veri, ali prebiram med tem, kaj mi 

paše ali sprejmem vse, kar vera je v celoti? (Sem veren, ampak ne 
hodim k maši) Kje si pri odločanju o tem postavljam mejo ter kje je 

temelj, da vemo, kaj je res prav?  

 Imate kakšno izkušnjo, ko pa niste bili mlačni, ste se postavili za svoja 

stališča? Kako ste se počutili in kakšen je bil odziv okolice? 
Odlomek iz SP: Svet vas bo sovražil (Jn 15,18-25) 

 

Dinamika: PRISTNOST pro et contra 

Udeležence razdelimo v štiri skupine. Vsaka skupina dobi eno stvar, katero 

mora zagovarjati, in eno, ki ji mora nasprotovati. To stališče mora zagovarjati 
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ne glede na to, kakšno je njihovo pravo mnenje. Imajo 5 minut, da pripravijo 

argumente za obe temi. 
Potem soočimo prvi dve skupini. Prva zagovarja neko temo, ima 1 min. , da 

predstavi, druga pa tej temi nasprotuje. Prav tako ima 1 min. za predstavitev. 
Potem 3. in 4. skupina odločita, katera skupina je bolje zagovarjala svoje 

stališče in zakaj. Potem 1. skupina nasprotuje drugi temi, 2. skupina pa to 

temo zagovarja, spet ima vsaka skupina minuto za predstavitev, potem spet 
3. in 4. skupina odločita zmagovalca. Potem zamenjamo, tako da 3. in 4. 

skupina predstavljata, 1. in 2. pa poslušata in ocenjujeta. 
 

TEME za ŠTUDENTE: 
1. Skupina je za splav in proti Čezvesoljski Zombi Cerkvi blaženega 

zvonjenja. 

2. Skupina je proti splavu in za Čezvesoljsko Zombi Cerkev blaženega 
zvonjenja. 

3. Skupina je za cerkveno poroko homoseksualcev in proti evtanaziji otrok 
4. Skupina je proti cerkveni poroki homoseksualce in za evtanazijo otrok  

 

TEME za DIJAKE: 
1. Skupina je za to, da so špageti boljši s paradižniki, in proti suženjstvu 

otrok. 
2. Skupina je za to, da so špageti boljši s smetano, in za suženjstvo otrok. 

3. Skupina je za legalizacijo heroina in proti temu, da se v šolo uvede 
denarne kazni namesto ocen. 

4. Skupina je proti legalizaciji heroina in za to, da se v šolo uvede denarne 

kazni namesto ocen. 
Opomba za animatorje: cilj debate ni debata sama, animatorja lahko teme 

izbereta tudi poljubno.  
 

CILJ: Vsak spozna, v čem je razlika med pričevanjem s pristnostjo in 

pričevanjem o nečem, v kar v bistvu ne verjameš. 
 

 

POGOVOR: Pristnost 

 Kako si se počutil? 

 Kdo te je bolj prepričal? Zakaj? (Napeljujemo k pristnosti) 

 Si katero stališče lažje zagovarjal? Zakaj? 

 Kaj sploh pomeni biti pristen? Kako prepoznaš pristnost pri drugih? 

 Kako veš, kdaj si ti pristen? Kako ugotoviš, kaj je v tebi pristno? 

 Kako je povezana pristnost s srečo? 

 Kako je povezana pristnost s pričevanjem? Ko si pristen avtomatsko 
pričuješ. 
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 Kako je pristnost povezana z Božjim načrtom? Pristen sem tak, 
kakršnega me je Bog ustvaril.  

 Kako prideš do take pristnosti? Je proces prečiščevanja. 
 Ali se strinjate s tem: Božji načrt = pristnost = sreča? 

 

Osebno delo: OSEBNI NAČRT PRIČEVANJA  

Udeležencem se razdeli delovne liste, ob katerih bodo razmišljali, kako bi 

lahko sami pričevali. Dijakom se da poleg delovnega lista še list Kako pričujejo 
oni? Kaj pa jaz? da jim bo lažje. Udeležence spodbudimo, naj razmišljajo 

predvsem o majhnih, vsakdanjih stvareh. (delovni listi bodo pripravljeni) 
 

Kako pričujejo oni? Kaj pa jaz? (listi bodo pripravljeni) 

 
Pred vami je list, na katerem so zapisane besede mladih udeležencev Stične 
mladih, ki so odgovarjali na vprašanje, kako oni v življenju pričujejo za Jezusa. 
Preberi besede sovrstnikov in podčrtaj z eno barvo tiste načine pričevanja, ki se 
jih tudi sam poslužuješ, in z drugo barvo tiste načine, s katerimi bi še lahko 
pričeval za Jezusa, pa še nisi pomislil, da je tudi to pričevanje. 
 
Erika S., 20 let: Skavti pričujemo za Jezusa že s tem, da smo skavti. Hodimo 
naokrog, organiziramo razne delavnice … V prostem času se rada udeležujem 
tudi športnih dejavnosti. Tudi udeležba na Stični je svojevrstno pričevanje. 
Rok K., 16 let: Za Jezusa pričujem kot voditelj ministrantov. Mlajši rod z nagovori 
in s svojim zgledom usmerjam, da bi ostali čim dlje ministranti in da ne bi po 
birmi nehali hoditi k maši. V prostem času igram harmoniko, sem pri gasilcih in 
rad spim.  
Mirjam Š., 19 let: V prostem času doma pojemo, vodim pevski zbor, hodim k 
simfoničnemu orkestru, berem ... Veliko sodelujem v župniji, imamo otroški 
pevski zbor, vodim eno skupino veroučencev 1. razreda. Za Jezusa pa pričujem 

predvsem s tem, da živim krščansko življenje, in z zgledom: tudi med tednom 
grem k maši, ne govorim grdo, pozdravljam, pomagam... 
Jera Ž., 17 let: Sem dijakinja Škofijske klasične gimnazije Šentvid, v prostem času 
rada hodim k skavtom, v glasbeno šolo in na pevske vaje. Pri skavtih raznašamo 
luč miru iz Betlehema, včasih berem berilo, pojem pri maši … Tudi to, da si 
nasmejan in dobre volje, je pričevanje za Jezusa.  
Robi S., 19 let: Letos sem aktivno sodeloval tudi pri pripravi Stične. Pri pričevanju 
je pomemben predvsem zgled, da daš sebe na voljo za pomoč drugim. Si kot 
orodje v Jezusovih rokah. Drugi to vidijo in posnemajo. Precej stvari me zanima, 
sodelujem pri ministrantih, skavtih, misijonski skupini Pridi...  

Martin T., 15 let: Za Boga pričujem tako, da ne delam problemov, »neumnosti«, 
da sem vzor drugim. V prostem času igram nogomet in tečem. Hodim k maši in k 
spovedi, ko je treba.  
Tanja P., 17 let: Hodim v katoliško gimnazijo v Želimlje. Tudi moja družina je zelo 
katoliška. Za Boga sem na primer pričevala tako, da sem še z drugimi 



33 
 

prostovoljkami hodila v center za usposabljanje v Drago pri Igu, kjer smo 

pomagale ljudem z motnjami v duševnem razvoju.  
Barbara L., 21 let: Moje aktivnosti so skavti, šola za animatorje, mladinska 
skupina, birmanci. Študiram teologijo. Tudi če nimam oblečene skavtske rutice, je 
mogoče prepoznati, da sem drugačna, da sem »nora«, ne v smislu, da mi »nekaj 
manjka«, ampak, da se podam v kake stvari, za katere drugi mislijo, da so 
norost. Recimo, da grem poleti na morje z otroki ali na tabor in tako pričujem.  
Tajda O., 15 let: Sem skavtinja, animatorka. Sodelujem v cerkvi, na oratorijih. V 
šoli nosim obesek – križ in me ni sram povedati, da verujem v Boga.  
Žiga R., 18 let: Za Boga pričujem z dobrimi deli, npr. z nasmehom, s pomočjo 
bližnjim. V prostem času igram kitaro, klavir, pogledam kak film, se ukvarjam z 

računalnikom.  
Valerija J., 16 let, in Lara V., 14 let: Poslušava glasbo, igrava na inštrument. Za 
Boga pričujeva tako, da se nasmehneva ljudem, sva dobre volje in radi pomagava 
drugim. 

 

Pogovor 

 V čem je razlika med tem, da samo igraš kitaro, in tem, da z njo 

pričuješ? V tem, da pomiješ posodo, in tem, da jo pomiješ z 

ljubeznijo? 

Vsako naše dejanje, je lahko služenje, pričevanje, lahko je pa tudi 
samo zgolj dejanje. 

 Za kaj pričuješ? Za koga pričuješ? Zakaj pričuješ?  (zase, za druge, za 

Jezusa) 
 Kakšni so moji motivi, ko se nečesa lotim? 

 Naj pogledajo še enkrat na svoj osebni načrt pričevanja, tokrat naj 

premislijo,  s kakšnimi motivi so določeno dejanje napisali – ljubezen 

do sebe, drugega, Boga? 
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VEČERNA MOLITEV 

 
Pesem: Luč (D26) 

 
+ V imenu Očeta 

 

● Bralec 1  
Svetilke tudi ne prižigajo in postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in 

sveti vsem, ki so v hiši. Takό naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli 
vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. (Mt 5,14-17) 

 
/Trenutek tišine/ 
 
(prinesemo plakat s svetilko)  
 

● Bralec 2 
Jezus, pred Tebe prinašamo svetilko, ki smo jo čez dan poskušali postaviti na 

podstavek in ne skriti pod mernik. Pomagaj nam, da z našimi pričevanji ne 

bomo svetili le tu na Uskovnici, ampak se trudili biti Tvoja luč tudi med ljudmi 
v dolini, da bodo videli Tvojo slavo. 

 
 O Jezus, blagoslovi me  

 

/beseda za lahko noč/ 
 

+ Blagoslov duhovnika  

 
Pesem: Angelček, varuh moj (17)  
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PETEK                             Odnos do Boga 

 
INTONACIJA DNEVA 
 

Pesem: Kako lepo je živeti (D21) 
 

+ V imenu Očeta 

 
 Angel Gospodov 

 

Pesem: Radostni spev (13) – samo odpev, ki se ponavlja po kiticah psalma. 
 

Psalm 146  

(odpev) 
● Bralec 1 

Aleluja. Hvali, moja duša, Gospoda! 

Hvalil bom Gospoda vse svoje življenje, 
prepeval bom svojemu Bogu, dokler bom živ. (odpev) 

● Bralec 2 
Ne zanašajte se na kneze, 

na človeka, pri katerem ni rešitve: 
izdihne, se povrne v svojo zemljo, 

in propadejo njegovi načrti. (odpev) 
● Bralec 1 

Blagor mu, komur je pomočnik Bog Jakobov, 
čigar upanje je v Gospodu, njegovemu Bogu, 

Stvarniku nebes in zemlje, 

morja in vsega, kar tam živi! (odpev) 
● Bralec 2 

On je na veke zvest, 

vrača pravico stiskanim, deli kruh lačnim.  

Gospod oprošča jetnike, 
Gospod odpira slepim oči, (odpev) 

● Bralec 1 
Gospod dviga potrte, 
Gospod ljubi pravične, 

Gospod varuje tujce; 

siroto in vdovo vzdržuje, 
naklepe grešnikov pa razdira. (odpev) 

● Bralec 2 
Gospod bo kraljeval na veke, 

Tvoj Bog, o Sion, od roda do roda. Aleluja. (odpev) 
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/molitev/ 

● Bralec 3 
Gospod Jezus, za eno sem te prosil 
in te bom vedno prosil to,  

da bi vse dni svojega krhkega in minljivega življenja 

izpolnjeval tvoje ljubezni polno voljo.  
Dobri Bog, v tvoje roke izročam svojega duha, 

svoje srce, svoj spomin, svoj razum in svojo voljo.  
Dopusti, da ti z vsem tem služim,  

te ljubim, ti ugajam in te vedno častim. Amen. 
 

Pesem: Tebi, o Gospod (188) 

 

● Bralec 1 
»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na 

meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več 

sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in 
jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako 

tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v 
meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti 

ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. 

Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje 
besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je 

poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je 
Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! Če se boste 

držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal 
zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni.« (Jn 15,1-8) 

 

 Animator 
/navodilo za dejavnost v dnevu/ 
Kot smo slišali v odlomku, je Jezus vinska trta in mi mladike. Da bi bili 

mladike, ki obrodijo sad, se bomo v današnjem dnevu trudili za dela ljubezni, 
s katerimi bomo oblikovali vinsko trto. Zato dobro delo, ki ga narediš, zapiši 

na list in ga pripni na vinsko trto, ki bo v velikem šotoru (ali v svetem šotoru). 

Vsako zapisano dejanje bo grozdna jagoda, s katero dopolnjujemo Jezusovo 
ljubezen in ostajamo v njegovi ljubezni. Z našimi deli ljubezni se namreč 

vcepljamo v Jezusa. 
*Pojasnilo za animatorja (pipravita tista dva animatorja, ki sta zadolžena za petkovo 

molitev): V velikem šotoru ali v svetem šotoru obesi daljšo vrvico, ki bo 
predstavljala vinsko trto. Pripravi manjše listke, na katere bodo udeleženci 

lahko zapisala svoja dejanja. Te listke udeleženci na vrvico pripnejo tako, da iz 
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listka oblikujejo obroč (ga zalepijo – ob vrvici pripravi lepilo) – tako, kot se 

dela veriga iz papirja. Način pripenjanja predstavi tudi udeležencem. 
 

 Animator 
Danes bomo tudi pristopili k spovedi, zato čez dan predvsem razmišljajmo o 
obnovitvi naše ljubezni do Jezusa. Poskušajmo ozavestiti, kako je njegova 

ljubezen zares velika. 

 
 Slava Očetu  

 

+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Znova se lahko rodiš (226); Ti me vodiš, Gospod (192) 
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DELO V SKUPINI 

 
Cilja: 

- Udeleženci spoznajo, da je mogoče živeti pristno in polno le v stalni 
»priklopljenosti« na Jezusa, vir, ki nas napaja in osvobaja in v nas 

obnavlja identiteto ljubljenih Božjih otrok. 

- Udeleženci naredijo konkretne sklepe, kako ostati povezan z Jezusom 
in živeti pristno, tudi ko Uskovnica mine.  

 

Uvodni impulz/provokacija 

Na sredini prostora postavimo mobilni telefon. (Še boljše je, če vsak od 
udeležencev prispeva v krog svoj mobilnik). Razvijemo debato o zmogljivostih 

(oz. kdo od udeležencev predstavi zmogljivost svojega telefona) teh nadvse 

modernih naprav, katerim tako zelo zaupamo, posvetimo ogromno pozornosti. 
Kaj vse omogočajo, kako vse nam pomagajo, kdaj vse ne moremo brez njih … 

Ali ima naprava kakšno omejitev? Kje je tista meja, do kje je naprava 
uporabna? Kdaj odpove?  

Udeleženci naj pridejo do zaključka, da je naprava uporabna, dokler ima na 

voljo dovolj energije. Ko zmanjka baterije, od mobilnika nimamo prav nič več. 
 

Sporočilo: Ta provokacija nam služi, da sedaj potegnemo analogijo z našim 
življenjem. Mogoče smo dostikrat tudi mi podobni mobilnemu telefonu, ki 

marsikaj zmore. Vendar vse to, kar smo, vse talente, ki jih imamo, vsa naša 
dejanja, s katerimi pričujemo, se lahko iztrošijo in zbledijo. To sem na lahko 

zgodi, če nismo »priklopljeni« na vir.  

Kaj je bistveni korak, da stopimo iz vrste, da smo pristni?  
– Priklopiti se na vir! Naš vir je Jezus. Samo v njem smo lahko 

izvrstni in pristni.  
 

POGOVOR 

 
1. Naš vir je Jezus.   

(Animator najprej poskuša v udeležencih prebuditi zavedanje, da je Jezus naš 
vir, nato poglobiti njihovo odnos do Jezusa kot vira in kaj to pravzaprav 

pomeni. V pomoč so mu lahko spodnje besede.)  

 
- Se zavedamo, da je naš vir Jezus? In kaj to pomeni? 

Jezus si želi, da smo v odnosu z Njim. Jezus želi biti naš prijatelj. In hoče, da 
bi si mi želeli isto! Hoče, da bi si mi to želeli iskreno, brezpogojno … pristno! 

In prav take nas pričakuje: pristne, brez mask, brez olepšav, take kot v resnici 
smo. 
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- Kakšen je moj odnos do Jezusa? Odnos: jaz – Jezus.  

S krstom smo že priklopljeni na ta vir. On je takrat z nami vzpostavil odnos. 
Kakšni smo pa mi v odnosu do njega? Za naš odnos do Jezusa so značilne tri 

drže: smo pasivni; smo aktivni vendar samozadostni; ga postavimo na prvo 
mesto.  

Pogovorimo se, v kateri drži se prepoznamo: 

 Lahko smo pasivni. Smo s krstom priklopljeni na vir, z Jezusom 

povezani, vendar popolnoma pasivni do njegove ljubezni. Smo zgolj 
izpolnjevalci, pa še to zelo slabi. Svoje talente zakopavamo in jih ne 

razvijamo, nismo dejavni, ostajamo znotraj svojih okvirov, ne oznanjamo, 
za evangelizacijo nam ni mar.  

- Naštejmo nekaj konkretnih primerov, kdaj smo tudi mi pasivneži? Se 
pasivnosti želimo znebiti? Se v pasivnosti skrivamo, ker nam je taka pot 

najlažja?  

 Lahko smo aktivni, a samozadostni, v ospredju je ''jaz''. 

Zavedamo se svoje poklicanosti. Veliko nam pomeni biti aktiven. Toda v 
ozadju moje aktivnosti se skriva egoizem. Jezusa vključim v svoje 

projekte in svoje zamisli, namesto da bi dopustil, da bi bil On tisti, ki 
mene vključuje v uresničevanje Božjega načrta. Jezus kot vir nam služi za 

lastno promocijo, veljavo in korist.  

- Naštejmo nekaj konkretnih primerov, kdaj sem tudi sem preveč 
egocentričen? Pogosto gledam na svojo korist? Se počutim boljšega in 

več vrednega od ostalih? 
 Jezusa postavimo na prvo mesto. To je drža, ki jo najbolj 

prepoznamo v svetnikih. Je drža ponižnosti. Je drža Jezusovega učenca, 

ki Jezusa želi poslušati, se od njega učiti in hoditi za njim. Zavedamo se, 
da brez Jezusa ne moremo ničesar storiti. Jezus je vir, brez katerega ne 

zmoremo živeti.  

- Na katerem mestu pa je Jezus v mojem življenju? Ga imam za zgled, 
mu sledim? Ga želim posnemati v dejanjih ljubezni? Evangeliziram? 

 
 

2. Kaj pomeni biti stalno priklopljen? 

 

DINAMIKA 1 

Udeležencem zastavimo (razdelimo) vprašanje: »Kaj pomeni biti stalno 
priklopljen na Jezusa?« in jih razdelimo v pare. Naloge para so (15min):  

 Pogovoriti se o konkretnih primerih in izkušnjah, zgledih, ki kažejo, 

kako biti stalno povezan z Jezusom.  
 Par mora na list papirja upodobiti svoje ugotovitve v obliki 

risbe/simbola/kolaža/reliefa/grafike/plastike … (bodite ustvarjalni )  

Par predstavi svoj izdelek celi skupini. Nato nadaljujemo vsi skupaj z dinamiko  
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DINAMIKA 2 

Uvod: V Svetem pismu imamo lepo prispodobo Očeta – vinogradnika, Jezusa 

– trte; nas – mladik. Te podobe lahko primerjamo tudi z risbami, ki so jih v 
prejšnji dinamiki ustvarili udeleženci.  

Preberemo odlomek (izbiramo med varianto za dijake ali za študente): 'Jezus 

je vinska trta' (Jn 15,1-10).  
 

Za dijake 
Razdelimo pomanjkljiv omenjeni odlomek (vzorec spodaj, pripravi pisarna SMP), 

ki mu manjkajo določene besede (spodaj so navedene po vrsti). Te besede so 
med seboj pomešane napisane na listu, ki je na sredini prostora, da 

udeleženci vedo, kaj dopolnjevati v prazne prostore.  

vinska trta, vinogradnik, besede, mladika, storiti ničesar, se posuši, ostanete v 
meni, besede ostanejo, moji učenci, ljubezni, zapovedi, njegovi ljubezni. 

Jaz sem resnična __________ in moj Oče je               
__________. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, 

odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več 

sadu. Vi ste že čisti zaradi __________, ki sem vam jo 
povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor __________ 

ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi 
vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. 

Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti 
brez mene ne morete __________. Če kdo ne ostane v 

meni, ga vržejo proč kakor mladiko in                                                

__________. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in 
zgorijo. Če __________ in moje __________ v vas, 

prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je 
poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete           

__________. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas 

ljubil. Ostanite v moji __________! Če se boste držali 
mojih __________, boste ostali v moji ljubezni, kakor 

sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam 
v __________.« 

 

Po odlomku sledi pogovor. Seveda tudi pregledamo, če imamo odlomek vsi 
prav sestavljen (preberemo enkrat skupaj in popravimo napake).  

- Po tej dinamiki nadaljujemo s pogovorom in si pomagamo z vprašanji, ki jih 
najdemo v nadaljevanju pod: Izhodišča za pogovor 
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Za študente  

Razdelimo odlomek, ki ga vsak udeleženec v tišini prebere in premisli. 
Animator pripravi trtno deblo (trs), ki ga položi na sredino kroga. Pripravi tudi 

papir v obliki trtnih listov, ki jih pred premišljevanjem razdeli udeležencem. 
Udeleženec se ustavi ob odlomku/stavku/besedi, ki ga je najbolj nagovorila in 

to izpiše na prazen trtni list in ga položi v sredino kroga ob trtni les (trs).  

Sledi pogovor. Vsak (!) obrazloži, v čem ga je citat nagovoril. Pri tej podelitvi 
bodimo pozorni na odnos 'Jaz-Jezus' oz. 'trta-mladike'. Med podeljevanjem ni 

komentarjev. Komentarje lahko sprožimo potem, ko je vsak podelil svojo 
misel.  

 

Izhodišča za pogovor (dijaki IN študenti): 

Pogovarjajo se lahko v manjših skupinah, vsaka skupino o temi, ki ji je bližje. 

Zakrametni: ''Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik.''  
- Kje se nam Jezus daje kot hrana? Se zavedamo, da je Jezus naša 

hrana in pijača? 

- Kaj pomeni to, da je Jezus kruh življenja? Kaj pomeni to, da je Jezus 
med nami navzoč v podobi kruha? 

- Se zavedamo, da Jezusa vedno znova sprejmemo v svoje telo? Se 
zavedamo tega privilegija in njegove veličine? 

- Se zavedamo, kakšen bonus je to za nas, za naše delovanje? 

Pomen:  evharistija – sv. maša  in drugi zakramenti so vir, ki 
obnavljajo odnos z Jezusom. 

V razmislek za animatorja: 
Jezus je z vzpostavitvijo zakramenta svete evharistije na veliki četrtek obljubil, 

da bo v podobi kruha in vina ostal vedno navzoč med nami. Daje se nam v 

hrano kot kruh življenja in pijača odrešenja. Evharistija ni le spomin na 
Jezusa, ampak je znova in znova podoživljanje in doživljanje zadnje večerje 

skupaj z Jezusom. Jezus je navzoč med nami danes!!! Jezus je živ tukaj in 
zdaj. Prav zato je pomembno imeti z njim odnos, ta odnos pa je treba 

neprenehoma gojiti. 
 

Božja beseda: ''Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal.'' 
- Kaj je Jezus mislil s to ''besedo''? 
- Se zavedamo, da je prebiranje Božje besede tudi močan vir 

povezanosti z Jezusom? 
- Se zavedamo, da Sveto pismo ni knjiga nasvetov, lepih misli, ampak 

se ta beseda udejanja v našem življenju? 

- Kakšne izkušnje imamo z branjem Svetega pisma?  
Pomen: Sveto pismo je vir, ki spreminja, povezuje z Jezusom. 
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Molitev: ''Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, 
kar koli hočete in se vam bo zgodilo.'' 

- Najpogostejša oblika dialoga z Jezusom je molitev. Kakšna je tvoja 

molitev? 
- Kdaj in koliko moliš?  

- Kaj misliš, kako molitev krepi tvoj odnos z Jezusom, ki je vir? 

Pomen: molitev je vir, ki ohranja odnos z Jezusom, povezuje te z 
Njim. 

 
Biti ljubljen, ljubiti: ''Ostanite v moji ljubezni! Če se boste držali mojih 
zapovedi, boste ostali v moji ljubezni…'' 

- Se zavedamo, da smo ljubljeni in da je ta Božja ljubezen 

brezpogojna? Kako to doživljamo? Ali sploh znamo to brezpogojno 

ljubezen sprejemati? 
- Se zavedamo, da nam Jezus ljubezen ne samo podarja, temveč celo 

naroča, da jo širimo med seboj (glej: največja zapoved Mt 22,36-40)? 
- Kako pa mi živimo to ljubezen konkretno, v vsakdanjem življenju? Ali 

naša dejanja sledijo zapovedi ljubezni ali z njimi le iščemo osebno 

zadovoljstvo? 
Pomen: dejanja ljubezni so vir, ki nas približujejo Jezusu. 

 
Odprto srce: »Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, 
kajti brez mene ne morete storiti ničesar.« 

- Pomembno je, da se zavedamo, da sam/sama sebe ne morem 

spremeniti. Spreminjanje samega sebe zgolj z lastnimi močmi je 

Sizifovo delo. Ali se pustim, da me Jezus oblikuje? 
- Svoje srce moram odpreti Jezusu, ga spustiti vanj in mu pustiti, da 

me On spreminja. Kako doživljam to odprtost? Kaj lahko storim za 
odprtost svojega srca? 

- Jezus nas hoče spremeniti v taki meri, da bomo kar najbolje dosegli 

svojo pristnost, ali z drugimi besedami, najbolje ustrezali Božjemu 
načrtu. Na ta način nas dela srečne in osmišlja naše življenje. 

- Biti uspešen: Ali je to tudi moja skušnjava? Tudi svetopisemska 
zgodba Lk 5,4-8 nam govori o tem, kako brez Jezusovega blagoslova 

ne moremo biti uspešni. Jezusovi učenci so celo noč lovili ribe in niso 

nič ujeli. Ko pa jim Jezus veli vreči mreže v vodo, ujamejo rib, da se 
jim mreže trgajo.  

- »Če gospod ne zida hiše, se zaman trudijo z njo njeni graditelji.« Ps 
127,1. 
Pomen: spoznati, da sta ves napor in vložen trud v delo prazna, če 
nad vsem ne bdi Jezus. 
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3. Kaj mi preprečuje, da sem priklopljen na Jezusa? Kaj me odklopi? 

Kaj posuši mojo 'mladiko'? 
V skupini se lahko pogovorimo tudi o nevarnostih, ki se pojavijo, da se moja 

mladika začne sušiti. Poglejmo realno v naše življenje in se pogovorimo o 
stvareh, ki nas praznijo ali nam preprečijo, da bi v nas Božja milost lahko 

delovala. Naštetih je nekaj takih nevarnosti. Ob koncu se pogovorimo še o 

smiselnosti spovedi, ki je najboljše zdravilo zoper te nevarnosti.  
 Individualizem: moj uspeh, moji cilji, gradim samo na sebi, vse služi 

zgolj meni … 

 Apatičnost/brezbrižnost: me ne zanima, me ne briga, mi je vseeno, se 

ne sprašujem o tem, to se me ne tiče …  
 Razdvojenost: hočem biti nekdo drug; hrepenim in želim, kar ni moje; 

bežim od odgovornosti in odločitve, od tistega, za kar sem ustvarjen 

... 
 Slabe izkušnje, stiske, rane: kar mi daje občutek zaznamovanosti, 

samoobtoževanja, samopomilovanja, nizke samozavesti, pomanjkanje 

odpuščanja samemu sebi ali drugim (ostajam v zameri ) … Mi vse to 

preprečuje pristnost in pristni stik z Bogom?  
 

Pogovor o spovedi (Ta del zahteva pomoč duhovnih voditeljev pri razlagi.) 

- Kaj je greh? Kaj stori greh? Greh vedno pomeni oddaljenost od 
Jezusa. Greh je vsaka naša odločitev, ki nas oddaljuje od vira 

Življenja.   
- Kaj stori spoved? V čem je smisel spovedi? Spoved nas ohrani močne, 

nas ozdravi in nas poživlja, ko smo v nevarnosti greha. Zopet nas 

približa Viru, nas poživlja, osvobaja, vrača veselje do življenja, saj nas 
očiščuje krivde. Po spovedi smo povsem prenovljeni. Jezus nam je 

vse!!! odpustil.  
- Spoved je tudi priložnost, da smo pristni. Jezusu lahko razkrijemo 

svoje slabosti, rane, pred Njim se nam ni treba delati »lepih«. On nas 

namreč sprejema tudi v naši šibkosti. Še več, spodbuja nas, da jih 
priznamo in smo tako pristni. 

- Kaj je potrebno za dobro spoved? Priprava. Iskreno priznanje. 
Kesanje. Poboljšanje. Izpolnitev pokore.   

 
 

4. Kako se priklopiti Nanj? Naredimo sklepe.  

Uvod v sklepe: Da ne bomo ostali samo pri besedah, si v skupini vzamemo 
čas za konkretne sklepe. (Če zmanjka časa, to nalogo opravimo popoldne. 

Sklepi so zares pomembni!). 
- Sklep pomeni, da se zavestno odločim, na katerem področju, se bom trudil 

in prizadeval. Sklep je učinkovit le, če je enostaven in jasen.  
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- Če želim ostati »PRIKLOPLJEN NA JEZUSA« potrebujem »Načrt moje 

priklopljenosti na Vir«. To so sklepi, ki mi kažejo smer, pot. Pomembna 
vprašanja so: Kako se bom trudil za pristnost? Kako bom ostal oz. postal 

izvrsten na Jezusov način kot Božji otrok? Kako bom ostal priklopljen na 
Jezusa? 

Vsak udeleženec naj si vzame nekaj časa za razmislek. Spodbudimo jih, da naj 

odgovore na zgornja vprašanja iščejo na naslednjih področjih:  
 Moja identiteta,  

 moji talenti,  

 moja poklicanost in pričevanje,  

 moja pristnost. 

Za oblikovanje sklepov si vzamemo vsaj 20 min. Če tega časa ni, spodbudimo 

udeležence, da si popoldne v puščavi ali po spovedi oblikujejo te sklepe. To 
bo dokaz, da res želijo napredovati na poti svoje izvrstnosti ter tudi dokaz, da 

Jezus na njih lahko resno računa.  
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VEČERNA MOLITEV 

 
Pesem: Vsi, ki ste žejni   

 
+ V imenu Očeta. 

 

● Bralec 1 
Obnovimo nekaj stavkov: (bralec bere počasi) 
» - Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik.  

- Ostanite v meni in jaz v vas.  
- Jaz sem trta, vi mladike.  

- Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu … 

- In moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo 
zgodilo.  

- Ostanite v moji ljubezni!«  (Prim. Jn 15,1-8) 
 

● Animator 
Naslednja molitev naj povzema naše molitve in dejanja ljubezni današnjega 

dneva, s katerimi smo oblikovali vinsko trto. 
 

● Bralec 2 
Gospod Bog,  

Tvoja ljubezen do nas je tako velika, da se nam zdi, da ni resnična. 
Prosimo Te, pomnoži in utrdi nam vero v tvojo brezpogojno in neizmerno 

ljubezen do vsakega izmed nas. 
Pomagaj nam, da bomo zaupali vanjo. 

Tvoja ljubezen naj bo vir, ki napaja vsa naša prizadevanja. 

Tvoje zagotovilo, da nas ljubiš, nas vedno spremlja, le mi ga moramo sprejeti. 
Vemo, da je ne bomo morda nikoli popolnoma razumeli ali ji prišli do dna, 

saj jo bomo premišljevali celo večnost. 
Pomagaj nam, da bomo poskušali v molitvi premišljevati, koliko pridobimo s 

tvojo neizmerno ljubeznijo, in naj bodo naša srca popolnoma odprta, da jo 

bomo radi in hvaležno sprejeli. 
 

 O Jezus, blagoslovi me; Sveti angel; Slava Očetu  
 

/beseda za lahko noč/ 
 

+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Srce slavljenja (D53)  
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SPOKORNO BOGOSLUŽJE  

 
Spokorno bogoslužje pripravi bogoslovec. 
 

IZPRAŠEVANJE VESTI – dodatni list za pripravo na spoved 
  

O Bog, kličeš me iz teme v svojo čudovito svetlobo, od laži k resnici, 
iz smrti v življenje. Podari mi svojega Svetega Duha, ki naj odpre 
moja ušesa in opogumi moje srce, da bom spoznal, kako je z menoj, 
in se trdno držal tvoje poti ter zares živel kot kristjan. Amen. 
 

Stopi iz vrste: Odkrivaj, kdo si. 

Ali stopam iz vrste s tem, da vem, kdo sem?  
Si upam biti to, kar sem, ne glede na to, kje sem in kaj počnem? Si upam biti 

kristjan tudi v okoljih, ki krščanstva ne sprejemajo?  
Ali znam in se trudim biti pristen ali pa se raje pretvarjam, da sem nekaj, kar 

v resnici nisem? Ali se trudim vedno biti pristen ali pa sem pristen zgolj takrat, 

ko mi to ugaja? Sem mogoče jaz sam tisti, ki druge omejuje v njihovi 
pristnosti in jih ne sprejema takšnih, kot so? Pričakujem, da se bodo drugi 

spremenili po mojih pričakovanjih? 
Zaupam Bogu in Njegovemu načrtu? Zaupam, da On ve, kaj je najbolje zame? 

Se zavedam in zaupam, da sem kljub svojim grehom in umazanosti še vedno 

ljubljen? 
Se trudim biti izvrsten s tem, kdor sem kot posameznik? 
 
Stopi iz vrste: Razvijaj svoje talente. 

Ali stopam iz vrste s tem, da razvijam svoje talente?  
Se trudim svoje talente prepoznavati in jih znova in znova nadgrajevati? Ali 

preko svojih talentov skušam častiti in slaviti Boga in služiti drugim ali pa zgolj 

zadostiti lastnemu užitku? Jih uporabljam zato, da bi svet in druge z njimi 
obogatil? Ali pa svoje talente uporabljam za negativna dejanja? 

Sem ponižen glede svojih talentov? Jih jemljem kot dar ali kot nekaj 
samoumevnega? Sem do svojih talentov dovolj kritičen ali pa sem zaradi njih 

prevzeten in domišljav? 

Si upam biti pristen, izvrsten preko mojih talentov? Sem dovolj pogumen, da 
razvijam svoje talente? Ali zaupam, da me je Bog opremil s točno pravimi 

talenti zame?  
Se trudim tudi pri drugih prepoznavati njihove talente in jih spodbujati v 

njihovem razvijanju? Sem pripravljen drugemu dati priložnost, da svoj talent 
pokaže ali pa ga pri tem celo zatiram? 

Se trudim biti izvrsten preko svojih talentov? 
Stopi iz vrste: Umiri svoje srce. 
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Ali stopam iz vrste s tem, da se trudim umiriti svoje srce? 
Na kakšen način se trudim umiriti svoje srce? Si znam vzeti čas zase? Se 
trudim umiriti v svetu, ki beži mimo mene? Se dovolj trudim umiriti svoje srce 

v Bogu, z njegovo pomočjo in preko molitve? Ali pa se raje zatekam k uporabi 
načinov, ki niso v skladu s krščansko vero (joga, pomirjevala, alkohol, droge 

…)?  

Si prizadevam biti miren tudi v situacijah, ki me razburijo? Ali s svojim 
zgledom spodbujam druge, da iščejo svoj mir ali pa sem večkrat tudi sam 

vzrok za nemir pri sebi in drugih?  
Se trudim biti izvrsten tudi s tem, da se trudim biti miren v nemirnem času? 
 
Stopi iz vrste: Pričuj. 

Ali stopam iz vrste s tem, da si upam biti Jezusov pričevalec? 
Ali sploh pričujem? Se trudim pričevati v vsaki situaciji ali pa si upam pričevati 
le v krščanskih krogih? Sem kot pričevalec vreden, da me nekdo vzame za 

zgled? Kako se še lahko potrudim, da bom boljši pričevalec? 
Sem v svojem pričevanju pristen? Res verjamem v to, kar govorim in kar 

delam, ali pa se le pretvarjam? Ali govorim to, kar živim, in živim to, kar 

govorim? Ali pričujem za nekaj, v kar resnično verjamem ali pa pričujem za 
nekaj, kar sem naučen in mi to narekuje tradicija? Kakšni so moji vzgibi, 

motivi za pričevanje – pričujem iskreno, zaradi Jezusa in Njegovega vpliva na 
moje življenje, ali pričujem, ker iščem potrditev in odobravanje drugih? Zakaj 

sploh pričujem? 
Se trudim biti izvrsten tudi tako, da si upam pričevati z vsakim dihom in v 
vsakem trenutku mojega življenja? 
 
Stopi iz vrste: Priklopi se. 

Ali stopam iz vrste tako, da sem stalno 'priklopljen' na Jezusa? 
Se zavedam, da je Jezus moj vir? Ga postavljam na prvo mesto v svojem 

življenju ali pa se Nanj obrnem le takrat, ko sem v stiski? Stremim k temu, da 

postajam podoben Jezusovemu učencu ali sem raje pasiven in se držim zase? 
Se trudim biti priklopljen na Jezusa v svojem življenju ali pa delam dobro le 

zato, ker si želim potrditve s strani sveta, družbe? Imam Jezusa za zgled, mu 
sledim in ga sploh želim posnemati v njegovih dejanjih ljubezni? Sem hvaležen 

za evharistijo ali pa jo imam za nekaj samoumevnega? Se trudim svoje srce 

odpirati Jezusu in mu dovolim, da me spreminja? Se trudim ostajati v Njegovi 
ljubezni? 

Se zavedam, da nam Jezus ljubezni ne samo podarja, temveč celo naroča, da 
jo širimo med seboj? Ali sledim Njegovemu naročilu? 

Se trudim biti izvrsten tudi s tem, da se želim 'priklopiti' na brezmejni vir 
Ljubezni? 
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Gospod, prosim Te, po tej spovedi me popolnoma ozdravi in me 
naredi sposobnega za  sodelovanje s Teboj, da bo moje življenje Tebi 
v čast in slavo in v blagor mojim bratom in sestram. Želim biti utrjen 
grad, ki je sezidan na gori. Želim biti svetilka, ki gori in je 
postavljena na svetilnik, da sveti vsem ljudem. Želim biti gorčično 
zrno, ki se razvija in raste, čeprav je najmanjše med vsemi semeni. 
Sprejmi me zdaj kot resnega in zrelega sodelavca v svojem 
kraljestvu. Hvala Ti, ker me nisi zavrnil in mi daješ novo priložnost. 
Amen.  
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NAVODILA ZA ADORACIJO 

 
(Animatorji, oblikujte adoracijo po svojem občutku, tu je le shema, po kateri 
lahko oblikujete molitev. Bodite pozorni, da pravočasno zaključite z adoracijo, 
da se ne zavleče.) 
 

Predlogi pesmi: Moj Jezus, Rešitelj (112); Kličem, svet si (86); Povabil si 

me, Gospod (150); Nihče ne ljubi te kot jaz (125); Povzdigujem tvoje ime 
(151); Suša (178); Ti si moj prijatelj (193); Ti velik si (198); Zdaj sem tu, moj 

Bog (223); Življenje v tebi (229); V Gospodu je moja moč (238); Čakaj in moli 
Boga (D8); Nebeški Jeruzalem (D37); Res velik si Bog (D48), Ustvarjeni za 

veselje 

 
Shema, ki nam je v pomoč pri oblikovanju adoracije. Animator naj poskrbi za:  

● Pesmi  

● Misel za uvod 

● Svetopisemski odlomek  

● Tišino 

● Prošnje/zahvale (povabi udeležence) 

● 10-ka: Vsak moli naprej eno Zdravo Marijo, preden začne, se pove 
namen za koga/kaj se moli. 

● Zaključek  
 
 

  



50 
 

SOBOTA  

 
INTONACIJA DNEVA 
 

 Pesem: Stvarniku (176) 

 
+ Križ: Animator 1 in 2 – Molitev v znamenju križa 

V imenu Očeta, 
ki nas je ustvaril 
in nas ljubi 

in nas ne bo prepustil večni pogubi. 
in Sina, 

s katerim se podarja Bog 

v mojem življenju in mojem telesu, 
v svetu in njegovemu zlu vse do pekla. 

in Svetega Duha, 
ki oba združuje in nas tolaži in vodi 

in nas povezuje med seboj in z Bogom 
v moči njegovega vstajenja. 

Razsvetli mojega duha, 
moje misli, 
moj razum in um 

in razjasni moj pogled, 
napolni moje telo 

s svojo sveto navzočnostjo,  

zbudi v njem moči svojega stvarjenja 
in Svetega Duha, ki v njem prebiva, 

vodi moje roke, 
da bodo vedno pripravljene 

sprejeti roko, ki jo ponujaš, 
in prijeti za delo, ki mi ga daješ. 

Da bo prav vse, kar sem in kar imam, 
kar delam in po čemer hrepenim, 
naravnano nate in s teboj – 
tebi v čast in v dobro ljudi. 
Amen 

(George Lengerke, Youcat 104) 
 

 Angel Gospodov 
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 Animator 3 

Jezus pooblasti učence (Mt 28,16-20) 

Enajst  učencev  se  je  odpravilo  v  Galilejo  na  goro,  kamor  jim  je  
Jezus  naročil.  Ko  so  ga  zagledali,  so  se  mu  do  tal priklonili, nekateri 

pa so dvomili.  Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast 
v nebesih in na zemlji. Pojdite  torej  in  naredite  vse  narode  za moje  

učence:  krščujte  jih  v  ime  Očeta in  Sina  in  Svetega  Duha  in  učite  

jih  
izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse 

dni do konca sveta.« 
 

 Animator 4 

Še en uskovniški teden se je iztekel. Gospod, ti nam naročaš, naj bomo 
tvoje priče, naročaš nam, naj naredimo vse narode za tvoje učence. In 

nam obljubljaš, da boš z nami vse dni do konca sveta. Prosimo te, naj ta 

uskovniški duh objame Slovenijo, daj vsakemu od nas moči, da bomo 
Tvoje zveste priče. Pošlji nam svojega Svetega Duha in z njegovo močjo 

bomo prenovili obličje Zemlje. 
 

Hvala ti, Gospod, da smo si upali stopiti iz vrste, priti na Uskovnico in biti 

izvrstni.  
 

 Slava očetu  

 Križ 

 Pesem: himna  
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OVREDNOTENJE 

 
ANKETE 

 
Sobota je dan za ovrednotenje tečaja na Uskovnici. 

Udeleženci in animatorji dobijo anonimne ankete, ki jih izpolnijo še isti dan.  

 
OVREDNOTENJE ANIMATORJEV: 

 

● pregled celotnega tedna: vsebina, organizacija …, 

● zavzetost in delo skupine, 

● animatorski tim, 

● odnosi med nami, 

● osebno počutje, 

● doseženi rezultati.  
 

OVREDNOTENJE V SKUPINI: 

 
Vsak udeleženec napiše odgovore na spodnja vprašanja, glavna spoznanja in 

misli, nato skupina strne in pripravi plakat za skupni plenum: 

● Ovrednoti delo skupine, oceni program celega tedna in opiši delo 

animatorjev. 

● Ovrednoti svoje lastno prizadevanje: kje si rastel in napredoval, kaj si 
spoznal in sklenil. 

Pri starejših skupinah animator udeležence spodbudi, da si zadajo 
nekaj konkretnih sklepov za življenje. Naj bo sklepov raje manj (npr. 
trije) in tisti bolje izbrani. Tako je večja verjetnost, da jih bodo 
uresničili. 

● Podaj ideje in predloge za prihodnjo Uskovnico ter za vzdrževanje stikov 
med letom. 

 

SKUPNI PLENUM 
 

Ob zaključku je skupni plenum. Skupine predstavijo svoje delo med tednom, 
ovrednotijo vsebino in celotni potek tečaja. 
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IGRE ZA RAZVEDRILO 

V tem poglavju so zbrane igre, ki jih animator lahko uporabi pri delu po 
skupinah. 
 

 
POTUJOČA VRV 

Pripomočki: širok lepilni trak ali daljša vrv 

Zvežemo oba konca traka ali vrvi, da nastane obroč (če je iz lepilnega traku, 
je zadeva precej lepljiva, premer kroga mora biti cca 1 m). Udeleženci se 

primejo za roke, tako da sklenejo krog. Lepilni trak/vrv obesimo na svojo roko 
in se tudi sami vključimo v krog udeležencev. Cilj je, da obroč čim hitreje 

obide cel krog, ne da se udeleženci spustijo. 

 
MENJAVA ŠTEVILK 

Pripomočki: rutica 
Udeleženci se usedejo v krog. Vsak dobi svojo številko. Eden, ki ostane brez 

številke, stoji v sredini z zavezanimi očmi. Ta potem imenuje dve številki 
udeležencev. Udeleženca s tema številkama morata zamenjati svoji mesti, 

vendar tako, da ju igralec v sredini ne ujame. Dovolj je že dotik. Če se igralec 

v sredini ne dotakne nobenega, mu to, ko je zamenjava končana, povedo. 
Potem se vsi presedejo in igralec spet imenuje dve števili, tako dolgo, dokler 

ne ujame zamenjave zase. Če osebo ujame, mora tudi ugotoviti, koga je ujel. 
Igra se odvija samo znotraj kroga, nihče ga ne sme zapustiti. 

 

ZEMLJA, VODA, ZRAK, OGENJ 
Igralci so v krogu, eden je v sredini. Nekomu v krogu vržeš žogico, pove 

enega od elementov in črko. Ta mora na izrečeno črko povedati ime živali, ki 
živi v tistem elementu, in to preden središčni prešteje do 5. Če mu uspe, 

zamenjata vlogi. Ob 'ognju' vsi zamenjajo prostore in tudi središčni skuša priti 
do enega od trenutno prostih mest. 

 

ČRKOSTAVNICA 
Pripomočki: svinčnik in papir 

Voditelj pove nekaj črk, ki sestavljajo slovensko besedo. Vsaka skupina pa 
mora iz teh črk sestaviti tako besedo, v kateri bo uporabila kar največ danih 

črk. Zmaga skupina, ki je uporabila največ črk. Besede naj bodo v povezavi s 

temo.  
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ČUVAJ 

V sobi ali na dvorišču narišemo večji krog, v sredo pa položimo nek predmet, 
ki ga varuje čuvaj. V krog pristopi potepuh, ki namerava ukrasti predmet na 

tleh. Začne izvajati razne zahtevne gibe, čuvaj pa jih mora za njim posnemati. 
Potepuh čaka ugodno priložnost, da zgrabi predmet in zbeži iz kroga. Čuvaj ga 

lahko ujame samo znotraj kroga. Potepuh v tem primeru postane čuvaj. 

 
DRŽI SE ZA GLEŽENJ 

Tekmovalci so v dveh skupinah, vsaka mora prehoditi določeno razdaljo v 
najkrajšem času. Tekmovalci hodijo tako, da vsak drži svojega predhodnika za 

gleženj. Če kdo spusti, mora celotna skupina 3 korake nazaj. Zmaga skupina, 
ki prva pride v celoti do cilja. 

 

KIKIRIKI 
Prostovoljec je slepa miš. Igralci se v krogu primejo za roke in hodijo okoli 

slepe miši. Ko ta reče »STOP«, se vsi ustavijo. Slepa miš se usmeri k enemu 
od igralcev in se ustavi pred njim. Ta mora zakikirikati. Če slepa miš ugane 

njegovo ime, zamenjata vlogi, sicer slepa miš poskusi še enkrat. 

Namesto kikirikanja voditelj izbere druge načine oglašanja: šepetaje povedati 
stavek, popačeno povedati ime slepe miši, drugega prepoznati s pomočjo 

tipanja obraza. 
 

SREČANJE Z ZVEZDO 
Voditelj napove malo drugačen začetek srečanja. Prepričljivo povabi igralce na 

srečanje z osebami iz sveta slavnih in k navdušenemu pozdravljanju le-teh. 

Igralci se sredi sobe postavijo tesno drug ob drugega. Voditelj pokliče ime 
nekoga iz skupine. Poklicani stegne roki visoko v zrak in vsi ostali se 

poskušajo dotakniti njegovih rok in kričati njegovo ime. Potem voditelj 
navdušeno vpraša množico: „Koga imamo radi?!“ Vsi: „Mi imamo radi Jožico!“ 

Voditelj nadaljuje: „Zakaj jo imamo radi?“ Vsi kričijo njene pozitivne lastnosti. 
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PONEDELJEK - Stopi iz vrste: Odkrivaj, kdo si 

 

Poglejte, kakšno ljubezen nam je 
podaril Oče: Božji otroci se 
imenujemo in to tudi smo. Svet nas 
zato ne spoznava, ker ni spoznal 
njega.  Ljubi, zdaj smo Božji otroci; ni 
pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, 
da mu bomo podobni, ko se bo 
razodel, ker ga bomo gledali 
takšnega, kakršen je,  in vsak, kdor 
ima to upanje vanj, se očiščuje, kakor 
je tudi on čist.  
(Jn 3, 1-4) 
 

 

Ti si Božja mojstrovina!  

Ko slišiš to, se ti morda zdi – pa ne jaz. Morda kdo drug, jaz pa ne, če 

bi me Bog resnično poznal, že ne bi menil, da sem mojstrovina. 

Način, kako gledaš nase, je velikokrat izoblikovan že v zgodnjem 

otroštvu. Morda si bil kdaj zavrnjen, morda si doživel kaj, zaradi česar 

sedaj dvomiš o svoji vrednosti. Morda si bil ranjen. Morda ti je že 
tolikokrat spodletelo in enostavno ne zmoreš.  
Zapomni pa si tole: Nobena rana, nobena zavrnitev, zloraba, neuspeh, 

napaka, greh … Nič od tega nisi ti. Ti si Božja mojstrovina. Z vsemi 

ranami, neuspehi in zavrnitvami. On te ljubi in sprejema točno 
takšnega kot si. 

In tvoja identiteta, tvoja resnična, najgloblja in edina prava identiteta, 

ki ti je nič na tem svetu ne more vzeti, ne more umazati, ne more 

uničiti je, da si neizmerno ljubljen Božji otrok. Ne verjemi nikomur, ki 

te hoče prepričati o nasprotnem.   
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Mogoče je danes zate prva izkušnja puščave. Prvič, ko boš eno uro preživel 
čisto sam v tišini z Njim. Morda se ti zdi težko, celo nemogoče, a daj si 
priložnost in vztrajaj. Razmišljaš lahko o temi dneva, o evangeliju današnjega 
dne ali pa preprosto o stvareh, ki so na tebi pustile neizbrisen pečat. Lahko jo 
izkoristiš za osebno rast, zbližanje z Bogom, poglobitev vere, lahko pa dovoliš, 
da gre mimo tebe. Odločitev je tvoja! V pomoč pri tem naj ti bodo naslednja 
vprašanja in misli.  
 
 Umiri se in pojdi stran od koče ter vsaj deset korakov stran od najbližjega 

človeka, da boš lahko sam. Prvih pet minut je zate, da se odpočiješ od težav, 

svojih in tujih, da se razbremeniš bremen od doma, da zadihaš, sam. 
 
 Še enkrat preberi svetopisemski odlomek in si izberi besedo, stavek, misel, 

ki te najbolj nagovarja. Zakaj si izbral ravno to?  

  
 Pomisli na današnje predavanje in delo po skupinah. Pomisli na temo 

današnjega dne – odkrivanje tega, kdo resnično si. Kaj najbolj odzvanja v 

tebi? Kaj se te je dotaknilo, te vznemirilo? Zakaj?  

Kdo sem jaz? Sem to, kar počnem? Sem dijak, študent, sem prijatelj, 
sem sošolec? Sem to, kar sem dosegel? Sem najboljši v razredu, sem 
prvi pri teku, sem dober pevec? Me definira to, kar sem storil prav ali 
to, kar mi ni uspelo? Kaj pa to, kar drugi mislijo o meni? Sem vse to, 
kar drugi mislijo o meni? Ali pa mi je za to vseeno? Kdo sem jaz? 
Odgovor na to vprašanje je ključ do tega, kako živim svoje 
življenje. Če sem, to, kar dosežem, bom moral doseči vedno več in več, 
da si bom dokazal svojo vrednost. Če sem to, kar drugi pravijo, da sem, 
bom vedno le skušal ugajati ljudem in bo  pogosto neiskren do sebe. Če 
pa verjamem temu, kar mi Bog  ljubeče sporoča, da sem, bom v 
njegovem načrtu zame našel pravo svobodo in srečo: 
Želim te obsipavati s svojo ljubeznijo, preprosto zato, ker si moj otrok 
in jaz sem tvoj Oče … {1 Jan 3,1}  
Jaz skrbim zate in vem, kaj potrebuješ ... {Mt 6, 31-33}  
Ker te ljubim z večno ljubeznijo ... {Jer 31,3}  
Veselim se nad teboj, vriskajoč ... {Sof 3,17}  
Kajti ti si moja posebno dragocena lastnina ... {2 Mz 19,5}  
Jaz sem tvoj Oče, ljubim te, kot ljubim srce svojega sina Jezusa ... {Jan 
17,23}  
Ti si moja mojstrovina (Ef, 2,10) 
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 Si upaš odkrivati, kdo v resnici si? Si upaš razmišljati o tem, se soočati s 

seboj? Te je tega strah, ti je težko razmišljati o sebi? Imaš kdaj občutek, da 

živiš mimo sebe? 
 
 Še enkrat preberi molitev Kdo sem jaz na prvi strani kapljice, vzemi si čas, 

preglej svoje življenje in premisli: kaj vpliva na to, kako gledaš nase? Prijatelji, 
okolica, družina?  

 
 Zakaj se ti zdi, da si včasih ne upamo živeti svojih sanj, želja in hrepenenj? 

Zakaj si ne upamo biti to, kar smo? Zakaj je lažje, če se pretvarjamo, da smo 

nekdo drug, da ne izstopamo iz neke skupine?  

 
 »Indijanski bojevnik je našel orlovo jajce, ki je padlo iz gnezda in je po 

naključju ostalo celo. Ker ni našel orlovskega gnezda, je dal jajce v gnezdo 

kokoši. Orlič se je izvalil in ko je postal goden, je s svojim ostrim očesom prvič 
zagledal svet okoli sebe. Gledal je druge prerijske kokoši in delal, kar so delale 

one. In tako je preživel večino svojega življenja. Nekega dne se je visoko nad 
jato kokoši pojavil orel. Zdaj že ostareli orel, ki je še vedno mislil, da je kokoš, 

je s spoštovanjem in občudovanjem gledal veliko ptico, kako jadra po nebu. 

»Kdo pa je to?« je vprašal ves presenečen. Ena izmed starih kokoši mu je 
odgovorila: »To je orel. Najponosnejša, najmogočnejša in najveličastnejša od 

ptic. A nikar si ne domišljaj, da bi lahko bil tudi ti takšen. Nič drugačen nisi od 
nas in me smo kokoši« Tako je orel živel in umrl v prepričanju, da je kokoš«  

 
 Kako te prebrana zgodba nagovarja? Se ti zdi, da lahko zavržeš svoje 

bogastvo, ki je lastno samo tebi, če živiš to, kar drugi pravijo, da si? Kar drugi 

pravijo, da moraš biti? Ti je težko živeti svojo edinstvenost v svetu, ki nas 

nenehno prepričuje, kakšni moramo biti?  
 
 Kaj pa Bog pravi, da si? Verjameš, da te Bog ljubi vsak trenutek, tudi, 

ko grešiš, ko ti spodleti, ko te okolica zavrača? Verjameš, da si 
brezpogojno in brezmejno ljubljen Božji otrok? Kaj to pomeni, konkretno 

zate, v tvojem življenju? 

 
 Zate imam izziv: Kadar koli ti bo ta teden težko, se boš počutil 

osamljenega, nesprejetega, ko te bo kdo morda prizadel … se ustavi in 

pomisli, da te tvoj Nebeški oče brezmejno ljubi takšnega, kot si. Nekaj 
trenutkov ostani v tem občutku ljubljenosti. Nato poskusi to ponavljati 

tudi v dolini, čim večkrat, ob vseh ovirah, težkih trenutkih … 
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TOREK - Stopi iz vrste: Razvijaj svoje talente 

 
 

Tvoj talent je 
Božji dar tebi, 
kar z njim 
narediš, pa je tvoj 
dar Bogu. 

Ustvarjeni smo, da s svojimi 
darovi služimo drug 
drugemu. Da se darujemo za 
druge. To nas v resnici 
osrečuje. Ne poslušajte sveta, 
ki vas skuša prepričati, da 
boste izpolnjeni, če se boste 
vrteli okoli sebe, svojih želja 
in potreb. Egoizem 
zasužnjuje.  

Ne boj se spoznavati Božje volje! 
Bog od tebe ne bo nikoli zahteval 
nečesa, kar je v nasprotju s tem, 
kar si globoko v sebi želiš. Božja 
volja je vedno v skladu s tvojimi 
najglobljimi hrepenenji. 
 

 

Kot dobri oskrbniki mnogotere Božje milosti strezite drug 
drugemu z milostnim darom, kakor ga je kdo prejel. Če kdo 
govori, naj to stori, kakor je prav za Božje besede. Če je kdo v 
kakšni službi, naj jo opravlja z močjo, ki jo daje Bog. Le da bo po 
Jezusu Kristusu v vsem slavljen Bog. Njemu slava in oblast na 
veke vekov. Amen. (1 Pt 4, 10-12) 
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Ponižnost kot krepost predvsem 
pomeni, da smo hvaležni za vse Božje 
darove in da jih cenimo. Vključuje tudi 
priznanje, da so vsi ti Božji darovi čisti 
darovi. Nihče si darov ne zasluži, vsi so 
le sad Božje dobrote in nikakor ne 
posledica naše vrednosti. Bog se je ozrl 
na nizkost svojih služabnikov in je 
vsakega izmed nas obdaril z enkratnimi 
darovi. Če ne bi cenili svojih enkratnih 
darov, bi s tem nedvomno odrekali 
hvaležnost našemu dobremu in 
radodarnemu Bogu. (John Powell) 

 Danes smo veliko govorili o talentih. Kaj te je posebej nagovorilo? Morda 

kakšna misel predavatelja, ideja v skupini? Si danes kaj novega spoznal? 

Zapiši si nova spoznanja, ugotovitve.  
 
 Premisli malo in naštej 5 svojih talentov. Zapiši jih.   

 
 Talenti so res super stvar, a ne? Ampak, si danes razmišljal kaj o 

odgovornosti za talente, ki jih imaš? Je tvoja odgovornost, da jih najprej 

odkrivaš in nato razvijaš? Za vsak talent, ki si ga napisal, premisli, kako ga 
razvijaš in ali bi lahko več storil za to. Zapiši, kaj konkretno boš še storil za 

razvijanje svojih talentov.  

 
 Kaj meniš, kaj je prava ponižnost? Je ponižnost res to, da daješ v nič svoje 

talente? Da jih zanikaš, ko te kdo pohvali? Da te je sram priznati, da imaš 

talente? Ponovno preberi misel na prvi strani, ki govori o ponižnosti. Kakšna 
se ti zdi? Si lahko ponižen na ta način, da priznaš, da imaš čudovite talente, 

hkrati se zavedaš, da so tvoji talenti dar od Boga, ne nekaj, kar si prislužil 
sam? Si pomislil, da je to, da zanikaš talente, ki jih imaš, nehvaležnost do 

Boga, ki ti jih je podaril? 

 
 Torej, ugotovila sva: da imaš številne talente, da si odgovoren za to, da jih 

odkrivaš in razvijaš ter kako jih boš v prihodnosti še razvijal. Sedaj pa pomisli, 

s kakšnim namenom meniš, da je Bog položil te talente vate? Kaj je končni cilj 
talenta, ki ga razviješ? Kaj je tvoja poklicanost?  

 
 Poznaš Priliko o talentih? 

Gospodar kaznuje in graja 

služabnika, ki je talente zakopal. 

Kako razumeš zakopavanje 
talentov? Si kdaj pomislil, da je 

zakopavanje talentov ne le to, da 
jih zanemarjam in ne razvijam, 

ampak predvsem to, da jih ne 

uporabljam v dobro drugih, za 
služenje Bogu?  

 
 Še enkrat preberi Božjo besedo 

in jo premisli. Kako jo razumeš? 

Podčrtaj besedo ali stavek, ki te 
nagovarja. Kaj te je pritegnilo?  

 



60 
 

Ko spoznamo, da ima vsak 
edinstveno kombinacijo 
lastnosti, ki je namenjena 
izpolnitvi edinstvene 
poklicanosti, ki jo ima za 
vsakega Bog, odpade vsaka 
potreba po primerjanju, 
občutkih večvrednosti in 
manjvrednosti. Vsak ima 
svoje posebno mesto, ki ga 
nihče ne more nadomestiti 
in vsa mesta so v celotnem 
Božjem načrtu enako 
pomembna.  

 Ob Božji besedi ponovno razmisli o tem, zakaj so ti talenti dani in kako 

uporabljaš svoje talente v dobro drugih. Ob vsakem talentu sedaj zapiši še, ali 

in na kak način ga uporabljaš tudi v dobro drugih? Če jih ne, razmisli, kako bi 
lahko v prihodnosti to počel.  

 
 Kako razumeš besedo poklicanost? Kaj 

meniš, kakšna je tvoja poklicanost na 

tem svetu? Ali meniš, da imaš v svojem 
življenju neko poslanstvo? Kako ga 

odkrivaš?  

 
 Ali kdaj razmišljaš o Božjem načrtu 

zate? Te to straši ali z veseljem odkrivaš, 

kaj Bog želi zate? Pomisli, kje v svojem 
življenju vidiš Božji načrt? Si ga želiš 

spoznavati in izpolnjevati ali meniš, da je 
tvoj načrt boljši?   

 
 Zamisli si dragoceno švicarsko uro z 

zelo zapletenim mehanizmom. Kaj meniš, 
kdo najbolje ve, kako je treba za uro skrbeti, 

da bo kar najbolje tekla? Najverjetneje tisti, ki jo je ustvaril. Sedaj pa pomisli 
nase, Božjo mojstrovino. Kdo bolje ve, kaj te bo v resnici osrečilo in izpolnilo 

kot tvoj Nebeški Oče, ki te je ustvaril? Morda njegova volja zate ni vedno v 

skladu s tvojo trenutno željo, a je vedno v skladu s tem, po čemer v resnici 
hrepeniš. In če prišteješ še, da te On neskončno ljubi in želi zate le najboljše, 

res ni razloga, da mu ne bi zaupal, kajne? Razmisli, kaj te ovira pri zaupanju 
Bogu in to zapiši. Če si pripravljen, se o tem se lahko pogovoriš z animatorjem 

ali duhovnim voditeljem.  
  



61 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SREDA – Stopi iz vrste: Umiri svoje srce 

 

Psalm 62 
Le k Bogu teži moja duša, da se pomiri,  
od njega je moja rešitev.  
Le on je moja skala in moja rešitev,  
moja trdnjava: ne bom veliko omahoval. 
Doklej se boste zaganjali v človeka, ga morili,  
vi vsi, kakor nagnjeno steno, kakor zid, ki se maje?  
Da, posvetujejo se, da ga pahnejo z njegove višine,  
laž jim je v veselje.  
Z usti blagoslavljajo, v svoji notranjosti pa 
preklinjajo.     
Le pri Bogu se umiri, moja duša,  
kajti od njega je moje upanje. 
Le on je moja skala in moja rešitev,  
moja trdnjava: ne bom omahoval.  
Pri Bogu sta moje rešenje in moja slava,  
moja močna skala, moje zavetje je v Bogu. 
Zaupajte vanj ob vsakem času, o ljudstvo,  
pred njim izlivajte svoja srca! Bog nam je  
zatočišče. 

 

»Ko sanjaš o sreči, v resnici iščeš Jezusa. On čaka nate, ko nič, kar odkriješ, ne 
zadovolji tvojih hrepenenj. On je lepota, ki te tako privlači, On je ustvaril v tebi 
željo po polnosti, ki ti ne dovoli, da bi se zadovoljil z manj.  On je tisti, ki te 
spodbuja, da odvržeš masko, ki jo nosiš. On je tisti, ki vžiga v tvojem srcu željo po 
pristnih odločitvah, odločitvah, ki jih svet skuša v tebi zadušiti. Jezus je tisti, ki je 
razburkal v tebi željo, da bi storil nekaj čudovitega s svojim življenjem, voljo, da bi 
sledil idealom, upor proti mlačnosti in povprečnosti in pogum, da se zavežeš, 
ponižno in potrpežljivo, k stalnemu izboljševanju sebe in družbe, da bi bil svet bolj 
človeški in bratski.« (Sveti Janez Pavel II.)  
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»Veliko bolj kot kdajkoli prej nam je danes potrebna tišina. 

Človek namreč ne ogluši od tišine, ampak od hrupa. Iz preprostega razloga: 
ker ga hrup nepomembnih stvari oddalji od sebe, od drugih, od Boga. In ko 

imaš prepolna ušesa hrupa, počasi pozabiš na to, kako zvenijo glasovi, ki bi jih 
moral slišati, pa jih ne. Potem zgrešiš tudi pot proti tem glasovom in kmalu si 

sredi največjega niča, ki se ga zaveš šele takrat, ko hrup utihne, ti pa ne veš, 

kaj naj s svojim življenjem. 
Gluh si. 

V taki izgubljenosti smo se znašli danes. Govorimo preveč, premalo pa 
poslušamo. Kajti hrup, ki nas oglušuje, ni samo tisti na cestah, v tovarnah, 

pisarnah, televizijskem šumenju. Hrup vsega tega se je preselil že v naša srca, 
da razmišljamo v smeri hrupa, ne pa v smeri tišine. Pravi hrup se danes 

imenuje individualizem. Vsak živi na svojem planetu, s svojimi željami, s 

svojim načrtom, ki ga ne želi spremeniti za nič na svetu. Ne poslušamo 
nikogar. Samo govorimo. V jeziku, ki ga nihče ne sliši in ga nihče ne razume. 

Gluhonem si. 
Zato je tako zanimivo, da je pravzaprav prvi korak poslušanja, da vidimo 

človeka, da ga opazimo v svojem življenju. To pa je mogoče le, če 

umolknemo v svoji trmoglavosti in se odpremo (»Efatá!«) tudi za druge 
predloge, za druge potrebe, za druge poglede. 

Pot, ki jo mora človek opraviti, da pride do tega, je enaka kot pot 
gluhonemega, ki ga ozdravi Jezus. V celem evangeliju ne spregovori niti ene 

same besede. Umolkne. Samo posluša. Ker ne zna prav govoriti, dokler ne 
sliši Jezusove besede. V njej se skriva ozdravljenje in rešitev. V njej se 

skrivajo naše prave besede: besede, ki so rojene iz poslušanja človeka in 

Boga ...« 

 
 Dobil si čudovito darilo – tišino. Pol ure, da lahko v tebi odmevajo besede 

svetega pisma. Pol ure, da se ozreš okoli sebe in si hvaležen za stvarstvo, ki 
te obdaja. Ptičje petje, lahen veter, modro nebo … Vse to so darovi, ki jih v 

hitrem tempu vsakdana prevečkrat prezremo. Daj si priložnost, da te Božja 

ljubezen nagovori 

 
 Prisluhni tišini, kaj ti govori? Kaj se vzbuja v tebi, ko si tiho, kaj prihaja na 

dan? Morda kaj, kar sicer utišaš z nepomembnim pogovorom, glasbo, filmom? 
Se bojiš tišine ali ti je prijetna? 
 
 Prisluhni telesu. Poslušaš svoje telo? Telo si zapomni čustva in če so le-ta 

zadušena, spregledana in neizražena, se čez čas pojavijo telesni znaki oziroma 
reakcije, ki lahko vodijo v bolezen. Kaj ti govori svoje telo? Si mu upaš 

prisluhniti? Te je strah?   
 Prisluhni naravi. Kaj te pritegne? Kaj ti spregovori? Kaj te narava uči? 
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 Prisluhni svojemu srcu. Kaj te vznemirja? Po čemu hrepeniš? Kaj povzroči, 

da tvoje srce zaigra? 
 
 Potrebno si je vzeti čas, se ustaviti in si prisluhniti. Svojemu telesu, svojemu 

srcu, naravi … Tako smo v stiku s sami s sabo. Samo tako smo lahko pristni. 
Ko prisluhnimo sebi, svojim najglobljim hrepenenjem, pravzaprav prisluhnemo 

Bogu, ki je vedno z nami, ki nas uči, kako prav ljubiti sebe in druge. Ki nas 
osvobaja odvisnosti, vsega, kar nas zasužnjuje. Ki nam kaže, kaj je tisto, kar 

je odveč, kar nas veže, kar nam škoduje. Ki nam kaže pot prave sreče, 

pristnosti, izpolnjenosti in veselja. Prisluhnimo mu danes. Prisluhnimo mu 
večkrat. Čaka na nas.  

 
 Še enkrat preberi Božjo besedo dneva. Kaj te nagovarja? Kako razumeš 

stavek: »Le v Bogu se umiri moja duša«? 

 
  Naloga dneva: Dobro si oglej vse, ki so danes s teboj na pohodu. Izberi si 

nekoga, ki ga še nisi uspel spoznati in poklepetaj z njim.   
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ČETRTEK - Stopi iz vrste: Pričuj 

 
 

Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo 
pod mernik, temveč na podstavek, in sveti 
vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti 
pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra 
dela in slavili vašega Očeta, ki je v 
nebesih.  
(Mt 5, 14-17) 

 

Najmočnejše pričevanje je, ko 
pričujem s tem, kar sem – ko si 
upam biti pristen – pristen pa 
sem takrat, ko v polnosti živim, 
kar je Bog položil vame!   
 

»Bodi pristen in iskren, 
postajaj to, kar Bog 
pričakuje od tebe, in 
razsvetlil boš ves svet!« 
(sv. Katarina Sienska) 

»Širite ljubezen kamorkoli greste: začnite 
doma. Podarite ljubezen svojim otrokom, 
svoji ženi ali možu, sosedu … Ne 
dovolite, da bi kdo odšel od vas, ne da bi 
se počutil boljši in srečnejši. Bodite živ 
izraz Božje dobrote; dobrote na svojem 
obrazu; dobrote v svojih očeh, dobrote v 
svojem nasmehu in dobrote v svojem 
toplem pozdravu.« 
(Mati Terezija) 
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»Biti kristjan v družbi pomeni v 
vsakomur videti človeka, h 
kateremu naj po meni prihaja 
Kristus. Tako v besedah kot še bolj 
v dejanjih. Verodostojnost našega 
pričevanja je vedno bila in bo 
odvisna od naših dejanj in njihove 
skladnosti z besedami. Z 
velikonočnim veseljem lahko 
odstiramo nova obzorja soljudem 
in družbi samo, če v resnici živimo 
iz razodete resnice, tako osebno 
kot v cerkvenem občestvu. »Po 
tem bodo vsi spoznali, da ste moji 
učenci, če boste med seboj imeli 
ljubezen« (Jn 13,35). To naročilo 
velja za vsakega kristjana ne glede 
na njegov položaj, družbeno 
funkcijo in dostojanstvo; višje, ko 
je, večja je njegova odgovornost, 
da posnema zgled Kristusove 
ljubezni.« (Anton Jamnik) 

 Izberi pravilen odgovor (samo enega!): V življenju želim: a. zelo ljubiti b. 

biti srečen c. biti svet. Sedaj pa med a, b, c izberi tisto, kar si Bog najbolj želi 

zate.  
Ugani, kaj – vsi odgovori so pravilni, ker to pravzaprav ena in ista stvar. Se 

strinjaš? Verjameš, da je Boža volja zate, da si srečen, kar si lahko le, če zelo 
ljubiš in tako boš zagotovo tudi svet? Razmisli o tem.  
 

 Danes smo se pogovarjali o 

poklicanosti k pričevanju. Kaj ti 

ostaja? Kaj se te je najbolj 

dotaknilo. Zapiši to.  
 
 Še enkrat preberi Božjo 

besedo. Kako jo razumeš v luči 
današnje teme, poklicanosti k 

pričevanju? Premisli o svojem 
življenju. Kaj je zate luč, ki naj 

sveti pred ljudmi? 

 
 V torek sva ugotovila, da imaš 

v življenju poslanstvo, da nisi tu 

zgolj zase. Kam si poklican? 
Kakšna je tvoja poklicanost v 

družini, kakšna med prijatelji, 
kakšna v šoli/na fakulteti, kakšna 

v župniji?  

 
 Kako razumeš 

poklicanost/služenje? Zagotovo 

je tvoje služenje nekaj, kar je 
pritegnilo tvoje srce, te osrečuje 

in izpolnjuje. Sedaj napiši eno 

stvar, kamor te je poklical 
Gospod in ki si se je lotil za dobro 

drugih. Je to morda animatorstvo? Petje v pevskem zboru? Zraven napiši, 
kako s tem služiš drugim, skupnosti.  

 
 Kaj pa motivi za služenje? Si se kdaj vprašal zakaj se nečesa lotiš? Vzemiva 

primer animatorstva. Si se podal v te vode, ker želiš pomagati mlajšim od 

sebe na poti spoznavanja Boga ali zgolj za lastno zabavo? Seveda je super, če 

se pri tem tudi zabavaš, kaj pa ko pridejo težki trenutki? Ko ni vse zabavno? 
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Vztrajaš ali se raje lotiš česa, kjer je lažje? Zakaj se ti zdi, da je pomembno, 

da veš, kakšen je tvoj motiv, ko delaš dobro?  
 
 Jezus nam v Sv. Pismu pravi, da smo vsi poklicani k pričevanju. Kako to 

razumeš? Ali v svojem življenju pričuješ za Jezusa? Kako? Zapiši in premisli 
 
 Kako lahko pričuješ s svojo pristnostjo? Z zgledom? Zakaj misliš, da je to 

»najmočnejše« pričevanje? Se strinjaš s tem?  
 
 Kakšna je razlika med pričevanjem in prepričevanjem? Se spomniš 

kakšnega primera iz svojega življenja, ko je nekdo pričeval in te nekdo 

prepričeval? Kako si se počutil v obeh primerih? 
 
 Pri odkrivanju tega, kaj konkretno je v tvojem življenju Božja volja, se ne 

boj delati napak! Saj se lahko le tako uriš v razločevanju. Ne pozabi: Vemo, 
da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu (Rim 8,28). Ja, tudi 

napake. Če resnično skušaš iskati Božjo voljo, bo tvojo napako Bog uporabil, 
da te uči, kako prepoznavati, kaj je res dobro zate. Zato raje korak preveč kot 

stanje na mestu – s pravim namenom, seveda.   
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PETEK - Stopi iz vrste: Priklopi se  

 
 

»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je 
vinogradnik.  Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, 
odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več 
sadu.  Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo 
povedal.  Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne 
more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, 
če ne ostanete v meni.  Jaz sem trta, vi mladike. Kdor 
ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez 
mene ne morete storiti ničesar.  Če kdo ne ostane v meni, 
ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike 
poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo.  Če ostanete v meni in 
moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se 
vam bo zgodilo.  V tem je poveličan moj Oče, da obrodite 
obilo sadu in postanete moji učenci.  Kakor je Oče mene 
ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!  Če 
se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, 
kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in 
ostajam v njegovi ljubezni.« (Jn 15,1-8) 
 
»Če Gospod ne zida hiše, se zaman trudijo z njo njeni 
graditelji« (Ps 127,1) 

Ko se je Mati Terezija se odločila,da poveča adoracijo iz tedenske 
na dnevno, ji ena od sester ji je rekla: "Ne moremo vsak 
adorirati, saj bomo imele manj časa za delo z revnimi." 
Ampak Mati je vedela, da je pomembna dnevna 
zavezanost pogovoru z Jezusom. Zgodilo nekaj 
neverjetnega: število poklicev v redu se je podvojilo! Ko so sestre 
podarilo uro dneva slavljenju Gospoda, je bilo še več sester 
poslanih, da bi še več storile za uboge. Da bi mogli ljubiti Jezusa 
v drugih, ga moramo najprej ljubil v Sveti evharistiji. 
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Ne bomo verjeli, ampak Jezus je »pogruntal« 
veliko boljši internet že pred dva tisoč leti. 
Ustvaril je mrežo povezav, ki delujejo na 
podlagi zaupanja in ljubezni. Ob sebi je zbral 
tiste, ki so želeli iskrene odnose. Tiste, ki so 
želeli biti z njim. In ne samo to. Ko je odšel k 
Očetu, nam je zapustil geslo za vstop v 
posebno omrežje, kjer smo z njim lahko 
kjerkoli po svetu, 24 ur na dan 7 dni v tednu. 
To geslo je vera tistih, ki mu zaupajo. Tistih, 
ki so lačni njegovih besed, njegove bližine, 
njegovega kruha. Ko se zberemo okrog 
njegove mize, mu prisluhnemo in razlomimo 
kruh, kakor je naročil delati v njegov spomin, 
je on navzoč. Še več. V tem dejanju vsi koščki 
našega razbitega življenja dobijo smisel. Vsi 
trenutki so trenutki z njim. Za vse odnose se 
odpre novo upanje, saj je tu navzoč nekdo, ki 
ljubi do konca, za vedno. Nekdo, ki odpušča, 
razume, sliši, ozdravlja. On nam daje svoje 
telo. Ne virtualno. Resnično. Stvarno. 
Potrebujemo telesno izkušnjo, dotik, otipljivo 
bližino. Priti k sveti maši pomeni priklopiti se 
na to mrežo, da bi ostali povezani skozi ves 
teden in živeli iz te moči. Pomeni okusiti 
skupnost: v latinščini se obhajilu reče 
communio – skupnost. Kdor je z vero vstopil v 
odnos z Jezusom, ki se nam daje v kruhu 
življenja, bo živel iz tega odnosa in črpal moč 
za vsakdanje življenje. Evharistija je čudovit 
božji izum, božji internet, skrita vez, ki nas 

povezuje v Kristusovo telo – če se pustimo.  
 

Petek. Verjetno si že ugotovil, da je petek poseben dan. Hkrati osebno 
zahteven in zelo doživet. Težko si je vzeti čas za kapljico, toliko vtisov in 
občutkov je v tebi. Ampak, če si si vzel čas tudi danes, si dovolj močan v sebi, 
da si ga vzameš tudi v dolini. Naj ti bo to v izziv do prihodnje Uskovnice.  
 
 Kako te je ta teden zaznamoval? Spomni se na vse odnose, ki si jih živel te 

dni, na vse čudovite in tudi manj lepe trenutke. Kaj ti je najbolj ostalo v 
spominu? Si kdaj pomislil, da bi se Bogu zahvalil za vse odnose, ki ti jih je 

podaril? Tudi za odnos z Njim? 

 
 Kakšni so tvoji sklepi za 

naprej? Zapiši jih vsaj 3. Kaj boš 

storil, da jih uresničiš? Naredi 
konkreten načrt uresničevanja 

teh ciljev; kaj boš spremenil, 

kako ti bo to uspelo, kaj ti bo pri 
tem pomagalo … 

 
 Ko sva že pri načrtih in 

zastavljanju sklepov, preberi še 

enkrat oba odlomka. Kako ju 
razumeš? Kaj te nagovarja? 

Kako razumeš svoje sklepe v 

luči te Božje besede? Ali lahko 
svoje življenje spremeniš sam?  

 
 Kaj meniš, kako lahko 

postaneš mladika na vinski trti? 

Kako se priklopiš in ostaneš 
priklopljen na Jezusa, ki je vir? 

Naj ti pomagam – vsakodnevna 

molitev? Branje Božje besede? 
Sveta maša? Kaj pa se zgodi s 

tvojim življenjem, ko se 
»odklopiš« od Jezusa? Ko ne 

živiš več v odnosu z Njim? 

Pomisli malo in se spomni, 
kakšnega obdobja, ko si bil z 

Jezusom zelo povezan in ko je bilo ravno obratno. Je bila kakšna razlika v 
tvojem počutju, vedenju? Se ti zdi, da lahko resnično živiš svojo pristnost, če 

nisi v odnosu z Bogom, priklopljen nanj?  
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 Kakšen je tvoj odnos z Bogom? Verjameš, da je On živ, da je vedno s teboj, 

da se mu lahko zaupaš, potožiš? Da je s tabo tudi ta trenutek, ko bereš tole in 

te ljubeče spremlja? Da te bo vedno sprejel, ne glede na to, kako si se morda 
oddaljil od njega? 

 
 Kaj pa pristnost v odnosu z Bogom? Si upaš biti pristen v odnosu z njim? 

Molitev je pravzaprav vsak naš pogovor z Bogom. Ali se z njim vedno 

pogovarjaš na isti način, po na pamet naučenih obrazcih? Ali si pred njim tak 
kot si – vesel, žalosten, jezen, razočaran, hvaležen …? Se mu potožiš, se kdaj 

skregaš z njim, deliš z njim veselje, se zahvališ za vse kar ti daje, ali se bojiš, 

da tega ne smeš? Bog noče nas sterilnih, ampak pristne, takšne, kot smo! 
Tako kot se ti pred najboljšim prijateljem ni treba pretvarjati in mu lahko 

poveš vse, nas Bog vabi, da smo pred njim točno takšni, kot smo. Ne boj se!  
 
 Kot odnos s prijateljem in družino je tudi odnos z Bogom potrebno negovati. 

Se ti ne zdi, da se s prijateljem oddaljiš, če se dlje časa ne srečata, 
pogovarjata, če nista iskrena drug z drugim … To velja tudi za odnos z 

Bogom. Kaj lahko storiš za boljši odnos z Njim? Naštej vsaj 5 stvari in premisli, 

kaj boš po vrnitvi domov storil za boljši odnos z Bogom.  
 
 Kaj pa Sveto pismo? Ali ga pogosto vzameš v roke in prebiraš? Ga prebiraš 

kot zgodbico ali ga vzameš resno in se ravnaš po njem, se spreminjaš zaradi 
njega? Verjameš, da je v Svetem pismu prisoten Bog, da to ni zgolj branje 

nekega teksta, ampak je lahko molitev, spoznavanje, kaj mi želi povedati živi 

Bog, ki je prisoten v Svetem pismu in te tako spreminja, izgrajuje, napolnjuje 
z veseljem in upanjem? 

 
 Danes je poseben dan tudi zato, ker imaš priložnost pristopiti k zakramentu 

sprave – sv. spovedi. Vem, težko ti je. Težko se je soočiti z lastnimi napakami, 

težko si je priznati, da smo padli in to povedati. A ne pozabi: Jezus te hoče 
takšnega, kot si! Pred njim se ti ni treba bati. In ker si si v tem tednu že tako 

velikokrat upal stopiti iz vrste, te povabim, da tudi tokrat zbereš pogum in se 

odločiš za spoved. Saj veš, bolj ko si priklopljen na vir, Jezusa, bolj si pristen 
in srečen in z večjim veseljem in svobodo greš v življenje. Greh oslabi to 

povezavo in postaneš bolj šibek, lahko te napade malodušje, strah, zmanjka ti 
poguma. Rešitev pa je na dlani: pri spovedi Jezus obnovi vajino povezavo in 

spet zasiješ z vso močjo! Ne pozabi: grehi so že plačani, tvoja naloga je »le«, 

da iskreno pogledaš v svoje srce in se pokesaš. Zmogel boš! Če pa ti je težko, 
poprosi za pomoč Marijo. Ona je najboljša pomočnica pri opravljanju spovedi 
.  
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