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VSEBINA 30. USKOVNIŠKIH TEDNOV 2015 

 
Nimam krompirja. Imam blagoslov! In tudi ti ga imaš. Blagoslov, seveda.  

Letos bomo s pomočjo blagrov na Uskovniških tednih spoznavali: 
- kako zelo blagoslovljeni in ljubljeni smo, 

- kako blagoslov sploh sprejeti in se mu odpreti, 

- kako v polnosti živeti blagoslov Božjih otrok, 
- kako postati blagoslov za druge, 

- kakšen blagoslov imamo, ker poznamo Boga, 
in kaj nam je Jezus z blagri sploh želel sporočiti.  

Uskovnica 2015 bo res blagoslov! (Pa tudi krompir bo kdaj na meniju. :)) 
 

 

PREGLED PO DNEVIH 
 

Nedelja: skupno spoznavanje, predstavitev teme in programa 
Ponedeljek: Blagor 
Torek: Blagor vam 

Sreda: Si ti tut (bla)gor?     
Četrtek: Blagor sem 

Petek: Blagor nam, ki imamo Boga 
Sobota: Ovrednotenje in skupni plenum 

 
 

PREDAVATELJI 

 

 1. teden 2. teden 3. teden 

ponedeljek 13. 7. 

Janez Rus 

27. 7. 

Janez Rus 

3. 8. 

Alan Tedeško 

torek 14. 7. 

Matevž Mehle 

28. 7. 

Matevž Mehle 

4. 8. 

Ervin Mozetič 

četrtek 16. 7. 
Sonja Pungertnik 

30. 7. 
Sonja Pungertnik 

6. 8. 
Sonja Pungertnik 
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VEČERNA MOLITEV 

 
Pesem: Moj Gospod (111) 

 
+ V imenu Očeta 

 

 Bralec 1 in 2 
 (Psalm 24) 
 
GOSPODOVA je zemlja in kar jo napolnjuje, 

zemeljski krog in njegovi prebivalci. 
 Zakaj on jo je osnoval na morjih, 
 on jo je utrdil na veletokih. 
 

Kdo se bo povzpel na GOSPODOVO goro, 

kdo sme stati na njegovem svetem kraju? 
 Tisti, ki je nedolžnih rok in čistega srca, 
 ki svoje duše ne vzdiguje k praznim rečem 
 in ne prisega po krivem. 
Prejel bo blagoslov od GOSPODA, 

pravičnost od Boga svoje rešitve. 
 To je rod tistih, ki po njem povprašujejo, 
 ki iščejo tvoje obličje, Jakob.      
 

Vzdignite, vrata, svoje glave, 
vzdignite se, starodavne duri, 

da vstopi kralj slave. 

 Kdo je to, kralj slave? 
 GOSPOD, silen junak, 
 GOSPOD, junak v boju. 
Vzdignite, vrata, svoje glave, 

vzdignite se, starodavne duri, 

da vstopi kralj slave. 
 Kdo je ta, kralj slave? 
 GOSPOD nad vojskami,  
 on je kralj slave.   
Slava Očetu in Sinu  

in Svetemu Duhu, 
 kakor je bilo v začetku,  
 tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. 
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 Bralec 3 

Blagoslov. Sama beseda blagoslov pomeni izreči »dobro besedo«. Že v zelo 

preprostih vsakdanjih besedah močno čutimo, kaj pomeni izreči dobro besedo 
drugemu. Sveto pismo pravi, da dobra beseda človeka razveseljuje (prim. Prg 

12,25). Sami razumemo, kako lepo je, če nam kdo reče, da smo naredili 
dobro, da smo lepi, in nasprotno, kaj pomeni za naše doživljanje, če slišimo 

zasramovanje, ponižanje … Človek človeka blagoslavlja s svojo 

dobronamernostjo, z besedami tolažbe in spodbude.  
Prišli smo na Uskovnico, zato prosimo blagoslova za te dni, ki jih bomo 

preživeli tukaj. Da bi se odprli Božjemu blagoslovu ter da bi bili blagoslov drug 
drugemu.  

 
 O Jezus, blagoslovi me; Sveti angel; Slava Očetu  

 

Beseda za lahko noč 

 
+ Blagoslov duhovnika  

 
Pesem: Angelček, varuh moj (17) 
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PONEDELJEK                              Blagor 

 
INTONACIJA DNEVA 
 

Pesem: Veter mi šepeta (209), Stvarniku (176) 
 

+ V imenu Očeta 

 Angel Gospodov 

 
/dva bralca, prvi prebere samo prvo besedo, drugi nadaljevanje. Prvi na 
prizorišče nosi črke in sestavlja besedo BLAGOR/ 
 

Bralec 1: Alfa: 

Bralec 2: Ti si začetek.  
Bralec 1: Ljubezen 

Bralec 2: so tvoji blagri, ki slikajo tvoj obraz.  
Bralec 1: Gora  

Bralec 2: je kraj tvojega razodetja. 
Bralec 1: Blagoslovi  

Bralec 2: so tvoji vsakdanji objemi.   

Bralec 1: Radost 
Bralec 2: je tvoj Duh, ki prebiva v nas. 

Bralec 1: Omega:  
Bralec 2: Ti si konec – Jezus Kristus. 

 

Pesem: Največji (D34) 
 

/2 animatorja; en prebere odebeljeno; drugi se povzpne na klopco na vrhu, 
kjer sedijo udeleženci, ter od tam na pamet pove blagre/  
 

● Bralec 1  

Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. (Drugi gre medtem na 
vrhnjo klopco.) Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je 

usta in jih učil: 
 

● Bralec 2 (govori na pamet) 
 »Blagor ubogim v duhu, 

kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 
Blagor žalostnim, 

kajti potolaženi bodo. 

Blagor krotkim, 
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kajti deželo bodo podedovali. 

Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, 
kajti nasičeni bodo. 

Blagor usmiljenim, 
kajti usmiljenje bodo dosegli. 

Blagor čistim v srcu, 

kajti Boga bodo gledali. 
Blagor tistim, ki delajo za mir, 

kajti imenovani bodo Božji sinovi. 
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, 

kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo 

o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je 

veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.« 
(Mt 5,1−12) 

 
Pesem: Posvečeno ime (D42)   

 

/Prvi del bere en animator, vzklik »Res je!« drug animator, ostalo pa vsi 
skupaj./ 
 
Bralec 1: Blagor ubogim! 

Bralec 2: Res je! 
Vsi: Kajti samo z njihovim odprtim srcem in njihovim gledanjem na gmotne 
dobrine je mogoče pričeti kraljestvo pravičnosti, ljubezni, miru – tu in zdaj. 
 
Bralec 1: Blagor stiskanim! 

Bralec 2: Res je! 
Vsi: Kajti samo z obiljem dobrega, ki vre iz trpljenja in žrtve, je mogoče 
ustvariti ozračje tolažbe in medsebojne pomoči – tu in zdaj. 
 
Bralec 1: Blagor krotkim! 

Bralec 2: Res je! 
Vsi: Kajti samo s ponižnostjo in potrpljenjem dejavnega nenasilja je mogoče 
pospeševati dialog in preprečiti zdrahe jeze – tu in zdaj. 
 
Bralec 1: Blagor lačnim in žejnim pravice! 

Bralec 2: Res je! 
Vsi: Kajti samo tisti, ki so pripravljeni graditi svet po načrtu Boga stvarnika in 
odrešenika, so sposobni pospeševati solidarnost za ves svet – tu in zdaj. 
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Bralec 1: Blagor usmiljenim! 

Bralec 2: Res je! 
Vsi: Kajti tisti, ki so sposobni odpuščati, tako da premagajo mržnjo in 
maščevanje, bodo mogli dati ljudem veliki dar sprave – tu in zdaj! 
 

Bralec 1: Blagor čistim v srcu! 

Bralec 2: Res je! 
Vsi: Kajti samo tisti, ki se ne pretvarjajo in niso sebični, ki ljubijo poštenost v 
čustvih, ki se ogibajo dvolične poželjivosti, bodo sposobni odkrivati Kristusov 
obraz v vsakem bližnjem – tu in zdaj! 
 
Bralec 1: Blagor tistim, ki delajo za mir! 

Bralec 2: Res je! 

Vsi: Kajti samo tisti, ki so strpni, ki spravljajo strpne, bodo razodevali vsem, 
kako lepo je biti Božji otrok – tu in zdaj. 
 
Bralec 1: Blagor zaradi pravice preganjanim! 

Bralec 2: Res je! 

Vsi: Kajti tisti, ki z žrtvijo izpričujejo voljo do boja proti sebičnosti, objestnosti 
in nasilju, dokazujejo, da je Božje kraljestvo mogoče doseči s pogumom 
dobrote – tu in zdaj. 
 

Bralec 1: Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in 
vse grdo o vas lažnivo govorili! 

Bralec 2: Res je! 

Vsi: Kajti tisti, ki trpijo zasramovanje, grdo ravnanje, obrekovanje in smrt za 
Kristusa, bodo prejeli palmo mučeništva, ki je največja milost – tu in zdaj. 
 
Bralec 1: Blagor nam, če bomo poslušali Božjo besedo in jo ohranili v svojem 

srcu! 

Bralec 2: Res je! 
Vsi: Kajti tako bomo posnemali Marijo, ki  je »verovala«, in bomo z njo tiho, a 
polni radosti in resnice, da nas bodo vsa ljudstva blagrovala – tu in zdaj!  
 

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

 

+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Pojte z menoj (149) 
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DELO V SKUPINI 

 
Cilji: 

- Udeleženci ozavestijo, da so nam blagri dani kot pomoč pri tem, da 
živimo življenje v polnosti, da ne životarimo.  

- Udeleženci ozavestijo, da blagri niso pravila, zaradi katerih bi se 

Bog jezil na nas, če jih kršimo, ampak nam Bog preko njih skuša 
pomagati, saj ranimo sebe in druge, če ne živimo v skladu z njimi.  

- Udeleženci ozavestijo razliko med človeškim in Božjim 
gledanjem na življenje.  

- Udeleženci ozavestijo, da so »ubogi« po zemeljskem gledanju lahko v 
resnici najbolj izpolnjeni in notranje svobodni.   

 

 

Spoznavne igre 
 

1. Krog spoznavanja (najprej začnete z a) varianto, nato nadaljujete z b).) 
 
a) Klasičen krog s priredbo  

Animator povabi vse udeležence, da vstanejo in se postavijo po višini – krog.  

Animator pove navodila igre: 
− Vsak se predstavi, na kratko pove nekaj o sebi. 

− Zakaj si prišel na Uskovnico? Kaj si želiš? Kaj pričakuješ? 
− Vsak naj doda kakšno zanimivost iz svojega življenja. 

− Tisti, ki je drugi na vrsti, najprej pove, kdo je bil pred njim, in eno stvar, 

po kateri si bo oz. si je to osebo zapomnil. 
 

 
b) Neklasičen krog 

V krogu se pomešajte tako, da ne boste imeli istih sosedov kot prej. Vsak naj 
pove ime soseda na desni ter eno zanimivost, ki si jo je zapomnil.  

 

 
2. Dvojni krog 

Udeleženci naredijo dva enaka kroga – notranjega in zunanjega, tako da so 
po parih; tisti, ki se med seboj že poznajo, naj bodo v istem krogu. Tista dva, 

ki si stojita nasproti, imata eno minuto časa, da se bolje spoznata in se 

pogovorita o določenem vprašanju, ki ga poda animator. Animator vrže kocko 
in postavi vprašanje, ki se skriva pod to številko. Ko mine ena minuta, se 

notranji krog premakne za enega naprej – v desno. Igramo tako dolgo, dokler 
krog ne pride naokoli. 
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Vprašanja: 

1. Kdaj najbolj začutiš Božji blagoslov? 
2. Kaj lepega si letos doživel, da ti bo ostalo v spominu? 

3. Na kaj si ponosen v svojem življenju? 
4. Kaj počneš v prostem času? (Kaj te osrečuje?) 

5. Poljubno vprašanje – animator spodbudi, da si par sam zastavi 

vprašanje. 
6. Zabavna zgodbica iz otroštva.  

 
 

3. Gora blagrov 
Vsak udeleženec dobi na listu A5 sliko, kjer je uprizorjen Govor na gori (glej 

spodaj). Vsak naj si izbere tisto podobo na sliki (jo pobarva), ki predstavlja 

njega trenutno – kje se nahaja v življenju, zakaj … Nato si to podelimo v 
skupini. Vsak naj doda, kje si želi biti na koncu tedna (k čemu stremi?). 
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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 je vsak dosegel 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? 
 

 

DINAMIKA 

 

Plakat, na katerem je napisano BLAGOR, damo na sredino ter udeležence 
spodbudimo, da na listke, ki so jih dobili pred tem, napišejo asociacije na to 

besedo. Vsako na svoj listek. Z njimi naj prekrijejo vprašaje na plakatu. 
(Animatorji naj pripravijo plakat tako, da bo na sredini napisano BLAGOR, 
okoli napisa pa naj bo polno vprašajev, ki jih bodo udeleženci prekrili z listki.) 
 
Igra animatorjev 

Eden izmed animatorjev zaigra človeško logiko blagrov.  
Pride na prizorišče in gre do nekaterih v skupini in jim reče nekaj takega (vse 

naj se navezuje na imeti): 
− Blagor tebi, da imaš tako super uro. 

− Blagor tebi, ker si lahko privoščiš znamke (Adidas, Nike). 

− Blagor tebi, ker imaš …  
 

 
Drugi animator pa zaigra Božjo logiko blagrov (vse naj se navezuje na biti): 
− Blagor tebi, ker si na Uskovnici, ponesi to veselje drugim. 

− Blagor tebi, ker si mlad, poln energije. 
− Blagor tebi … 

 
 

Pogovor o igri: 

− Kaj ste videli pri teh dveh primerih? V čem sta se razlikovala? 
− Kako bi razporedili asociacije s plakata? Katere bi dali k prvemu in katere 

k drugemu primeru? Zakaj? 
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POGOVOR 

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

naj ne prevladuje. Če se le da, naj najprej odgovarjajo udeleženci, šele nato 
animator. 

 

Vprašanja za dijake: 
Fotogovorica (slike s podobami različnih ljudi): 

 Kaj predstavljajo slike? Kdo so ti ljudje, v kakšni življenjski situaciji 

živijo/so se znašli?  
 Kako mi danes doživljamo revščino, uboštvo, lakoto? Ali smo tudi mi 

kdaj žalostni, lačni, preganjani? Kako se počutimo, ko nas nekdo 

potolaži, ko nas razume in sprejme? Kdo nas lahko resnično potolaži? 
Kakšna je ta tolažba?  

 

 
Prehod na blagre: KAJ PA NAM SPREGOVORIJO BLAGRI? (Blagri kot 
vesela novica, dobro sporočilo prihajajo v naša življenja, ko smo na tleh, ko 
nam je težko, pa tudi, ko je vse v redu.) 

 

 Razrezani blagri s slikami (knjiga Blagri), ki jih skušajo sestaviti po 

'neki' logiki (kot se jim zdi), potem pa tako, kot so v Svetem pismu 
(pomaga animator, ki jih seveda zna na pamet!).  

 
 

 
Kratka razlaga blagrov za dijake 

 

»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 
(Ubogi v duhu so tisti, ki se zavedajo svoje majhnosti pred Bogom in so 

popolnoma odvisni od Boga.) 
 

 

Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. 
(Niso mišljeni tisti, ki so žalostni zaradi zunanjih nesreč, tudi ne žrtve 

socialnega zatiranja, ampak vsi, ki »žalujejo nad grehi«.) 
 
 
Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. 
(Krotki so tisti, ki si s ponižnim srcem prizadevajo za vero v Boga. Tisti, ki 

so vedno Jezusovi učenci.) 
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Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. 
(Usmiljen, prizanesljiv odnos do bližnjega.) 
 

 
Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. 
(Usmiljeni so tisti, ki so sočutni za stisko drugega. Jo vidijo in čutijo, kot 

da je njihova.) 
 

 
Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. 
(Čisti v srcu so tisti, katerih srca niso zatemnjena zaradi svojih lastnih 
želja in strahov.) 

 

 
Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. 
(To so tisti, ki vračajo mir tja, kjer je nesloga. Njihov mir je Jezus.) 
 

 

Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je 
nebeško kraljestvo. 
(Tisti, ki jih zaradi Jezusa doletijo notranje stiske in zunanje preganjanje.) 
 

 
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali 
in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti 
vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že 
preroke, ki so bili pred vami.« 

 
 

Animator poudari: Blagor pomeni BLAGOSLOV: Zakaj? 

Blagri so nam dani kot pomoč pri tem, da živimo življenje v polnosti, da 
ne životarimo. Blagri niso pravila, da bi se Bog jezil na nas, če jih kršimo, 

ampak nam Bog preko njih skuša pomagati, nam dati blagoslov. Ko ne živimo 
v skladu z njimi, ranimo sebe in druge in ne živimo Božjega načrta.  

(Npr.: Blagoslovljen je tisti, ki se zaveda svoje majhnosti pred Bogom; 

blagoslovljen je tisti, ki s ponižnim srcem živi svojo vero …). 
 

 
  



 

17 

 

Dodatek za študente 

 
− 5 minut za učenje blagrov na pamet. 

− Osebni list za razmišljanje: blagri + kratka razlaga pomenov: 
 

Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so 
prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil: 
»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. 
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. 
Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. 
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. 
Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. 
Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. 
Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. 
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško 
kraljestvo. 
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo 
o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je 
veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.« 
 
 
Blagor  … 
… ubogim v duhu;  duh označuje središče celotne človekove osebe. Ubogi v 
duhu so tisti, ki so v celoti prežeti z zavestjo o svojem uboštvu, svoji popolni 

odvisnosti od Boga. Se zavedajo svoje majhnosti pred Bogom. 

 
 

… žalostnim; ne gre za drugo vrsto ljudi od ubogih v duhu, ampak za drugo 
razsežnost istih ljudi, ki so deležni »blaženosti«: spet namreč niso mišljeni 

tisti, ki so žalostni zaradi zunanjih nesreč, tudi ne žrtve socialnega zatiranja, 

ampak vsi, ki »žalujejo nad grehi« in čakajo dokončne Božje tolažbe (prim. Lk 
2,25), ki jih edina lahko reši iz njihove stiske (prim. Iz 61,2).  

 
 

… krotkim; ne krotkim po značaju, ampak po etičnem prizadevanju, 

utemeljenem v njihovi veri v Boga in v spoznanju o zavezujoči skrivnosti 
sočloveka. 

 
 

… pravičnosti: v smislu Stare zaveze – zvestoba Bogu in pošten ter 
predvsem usmiljen, prizanesljiv odnos do bližnjih.  

javascript:openref('/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=14&idp1=2&m=%4C%6B+2,25');
javascript:openref('/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=14&idp1=2&m=%4C%6B+2,25');
javascript:openref('/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=14&idp1=2&m=%49%7A+61,2');
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… usmiljenim: to so tisti, ki jim srce pusti, da se ga dotakne stiska drugega, 

kot da bi bila njegova lastna. Usmiljenje je temeljna oblika ljubezni: strast, ki 
postane sočutje.  

 
 

… čistim v srcu: čistost ima središče v srcu. Srce pa je središče celotne 

osebe. Kdor ima čisto srce, ki ni zatemnjeno zaradi številnih želja in strahov, 
najde to središče.  

 
 

… tistim, ki delajo za mir: To so tisti, ki vračajo mir tja, kjer je nesloga. 
Njihov mir je Jezus. 

 

 
… tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani: Kdor izpolnjuje blagre 

(ljubi Boga in brate), naleti na sovražnost in preganjanje, v sebi in zunaj sebe. 
Mir je vedno dosežen s križem (kot Jezus tako tudi njegovi učenci).  

 

 
 

Vprašanja za pogovor 
 ZAKAJ je Jezus povedal blagre? 

 Kaj želi sporočiti? Zakaj nam Jezus sploh govori o blagrih?  

 Kako razumemo trditev, da so blagri blagoslov za naše življenje? 

 Vsak si izbere blagor, ki ga nagovarja. Zakaj te nagovarja? 

 Zakaj so blagri (še vedno) pomembni za nas? K čemu nas 

vabijo/spodbujajo? Kako nam lahko pomagajo v vsakdanjem 

življenju? 
 

(Animatorski par naj sam presodi, ali bo pogovor vodil v manjših skupinicah ali 
ne.) 
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Podelitev 

(Animator naj usmerja pogovor v to, da je Božji vidik blagra, da smo kljub 
ranljivosti in šibkosti popolni v Njegovih očeh.) 

 Človeška/Božja logika (Blagor, ki si ga je izbral – podeli, kako razume 
v smislu človeške – svoje, naše logike in kaj z njim sporoča Bog) 

 Blagor > sreča  blagor – svetopisemska beseda za srečo, ljudje 
uporabljamo »imaš srečo, imaš krompir« za materialne stvari, blagor 
= notranja sreča.  
 
 

 Kakšna je razlika med pre-živeti in živeti življenje? Ali 

življenje živeti ali preživeti?  

Evangelij je voščilo sreče za vse ljudi, ki želijo hoditi po Božjih poteh. 
Predvsem v blagrih je Jezus pokazal, da je neskončen. Blagoslov 
temelji na tem, da sledimo Njegovemu življenjskemu stilu in s čistim 
srcem iščemo mir (Youcat, 282). 
 
 

 Revolucionarna moč blagrov – v čem je? POGUM 
Z oznanjevanjem blagrov nas Jezus vabi, naj hodimo za Njim in z njim 
prehodimo pot ljubezni, ki edina vodi v večno življenje. Ta pot ni 
lahka, toda Gospod nam zagotavlja svojo milost in nas nikoli ne pusti 
samih (papež Frančišek). 
 
 

 Blagri nam osmišljajo življenje, nas delajo rodovitne – zakaj, 

kako? 
Če morete tudi vi reči Jezusu »DA«, se bodo tudi vaša mlada življenja 
napolnila s smislom in tako postala bolj rodovitna (papež Frančišek). 
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VEČERNA MOLITEV 

 
Pesem: Bojim se samote (24), Jezus, k tebi hitim (D20) 

 
+ V imenu Očeta 

 

(V kratki tišini razmislimo, kdaj smo danes doživeli Božji blagoslov.) 
 

 Bralec 1 

Gospod, bodi pred menoj 
in mi pokaži pravo pot. 

Gospod, bodi poleg mene  
in me brani. 

Gospod, bodi za menoj 

in me obvaruj pred zalezovanjem hudobnih ljudi. 
Gospod, bodi pod menoj 

reši me iz zanke in me ujemi, če padem. 
Gospod, bodi v meni 

in me potolaži, če sem žalosten. 

Gospod, bodi okoli mene 
in me brani pred tistimi, ki me napadejo. 

Gospod, bodi nad mano 
in me blagoslovi. 

 
 

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.  

 



 

21 

 

TOREK                           Blagor vam 

 
INTONACIJA DNEVA 
 

Pesem: Nasmeh v očeh (118) 
 

+ V imenu Očeta 

 

  Angel Gospodov 

 
/Štirje animatorji stojijo v krogu. Prvi (Bralec 1) glasno in veselo prebere vsak 
blagor posebej. Ostali bralci (Bralec 2, 3, 4) imajo replike na blagre, ki jih 
odigrajo, ne preberejo./ 
 

 Bralec 1 

Blagor vam, mladi, ki imate novo srce. 

  

 Bralec 2 

Ja, blagor vam, ki imate novo srce. Jaz pa ga nimam. Bog vas je 
blagoslovil, name pa pozabil.  

 
 Bralec 1 

Blagor vam, mladi, ki imate razsvetljene oči.  

 

 Bralec 3 

Zdi se mi, da so v moji skupini vsi razsvetljeni. Meni pa ni nič jasno. 
Blagor njim.  

 
 Bralec 1 

Blagor vam mladi, ki imate močne roke.  

 
 Bralec 4 

Ja, to lahko rečeš ti, ki si tako aktiven, vse ti gre, mene pa razjeda 

lenoba. Blagor tebi.  

 
 Bralec 1 

Blagor vam mladi, ki ste žejni resnice.  

 
 Bralec 2 

Blagor vam. Meni pa se zdi včasih resnica tako naporna, da se raje 

zaprem v domišljijski svet, se prepustim sanjam. 
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 Bralec 1 

Blagor vam, mladi, ki se borite zoper žalost in zdolgočasenost.  

 
 Bralec 3 

Meni pa je vse tako brez veze, nimam volje, sploh se ne splača truditi, 

vedno sem razočaran. Blagor vam, drugim, ki se zmorete boriti, jaz pa 
životarim.  

 

 Bralec 1 
Blagor vam, mladi, ki preganjate strah pred življenjem.  

 

 Bralec 4 

Blagor vam, meni pa se zdi, da sem tako šibek, v preizkušnjah si nič 
ne upam.  

 
 Bralec 1 

Blagor vam, mladi, ki darujete svoje življenje.  

 

 Bralec 2 

Blagor tistim, res. Jaz pa se ves čas vrtim okoli sebe, ne zmorem 
videti drugega, čeprav hrepenim po tem.  

 
 Bralec 1 

Blagor vam, mladi, ki ste izvoljeni in ljubljeni.  

 
 Bralec 3 

Mene pa nihče ne mara. Nihče me ne opazi, nič posebnega nisem. Nič 

takega nisem dosegel, da bi si zaslužil biti ljubljen.  

 
 Bralec 1 

Ne! Ne verjemite tem lažem! /Nagovarja bralce:/ Blagor vam vsem, saj ste že 

blagoslovljeni. /Nagovarja vse udeležence:/ Blagor vam vsem, saj ste že 
blagoslovljeni.  

Vsi imate novo srce, razsvetljene oči, močne roke. Vsi ste žejni resnice, vsi se 

borite zoper žalost in zdolgočasenost, preganjate strah pred življenjem, se 
darujete in vsi ste izvoljeni in ljubljeni. Sedaj pa se odločite, komu boste 

verjeli, in sprejmite Božji blagoslov, ki je že v vas.  
 

 Bralec 5 

Bog nam govori: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje« (Lk, 

3,22). Bog ne reče: Nad teboj imam veselje, samo ko ne grešiš. Nad teboj 
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imam veselje, samo ko izpolnjuješ zapovedi. Bog ima že veselje nad nami, 

nad vsakim od nas, ta trenutek, v vsej naši nepopolnosti, sredi tega, kjer 
smo. In hrepeni po tem, da bi mu verjeli in njegovo ljubezen sprejeli. V 

današnjem dnevu bo za vsakega od nas veliko situacij, ko nas bo hudič 
skušal prepričati, da to ni res, da to velja samo za druge, da nismo 

blagoslovljeni. Takrat se bomo morali odločiti, da bomo verjeli Bogu in ne 

lažem. Ko bo ta skušnjava prišla, pokličimo na pomoč Marijo s kratkim 
vzklikom: Marija pomoč kristjanov, prosi za nas!  

 
 

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

+ Blagoslov duhovnika  
 

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

 
Cilja 

- Mladi ozavestijo, da so že blagoslovljeni – brezmejno ljubljeni in da so 
že odkupljeni, Bog ljubezni in blagoslova ne vsiljuje, samo odpreti se 

moramo in blagoslov ter ljubezen sprejeti.  

- Udeleženci ozavestijo, kaj jih ovira pri tem, da ta blagoslov sprejmejo, 
in kaj so orodja. 

 
 

DINAMIKA 

 

Vsak udeleženec mora zbrati 10 cekinov, 5 modrih in 5 rumenih. Modre deli 
animator 1, rumene pa animator 2. Udeleženci morajo vsakič znova (za vsak 

cekin posebej) priti do animatorja in ga vprašati, kaj morajo storiti, da si 

prislužijo cekin. Modre cekine si morajo udeleženci prislužiti z opravljanjem 
različnih nalog. Primeri: Zapoj pesem, povej dobro lastnost enega od 

udeležencev, prinesi rožico, zakikirikaj, teci en krog okoli koče … Animator, ki 
deli rumene cekine, pa vsakič znova odgovori: »Cekin ti je že dan. Ni 

potrebno, da si ga prislužiš.« In mu da cekin.  

Ko prvi udeleženec zbere 5 modrih in 5 rumenih cekinov, je igre konec.  
(Animator pove udeležencem, naj rumene cekine prihranijo do večerne 
molitve.) 
 
 
Izhodišča za debato:  

Ali se vam je zdelo nenavadno, da so vam bili rumeni cekini podarjeni, ne da 

bi jih bilo potrebno prislužiti? Ali ste se počutili bolj vredni cekina, za katerega 
ste morali nekaj narediti? Ali je rumen cekin manj vreden kot moder? Ali ste 

rumeni cekin takoj sprejeli ali vam ga je bilo težko sprejeti zastonj? Ali menite, 
da si moramo v življenju vse prislužiti?  

 

Podobno kot je bilo z rumenimi cekini, smo od Boga že dobili zastonjski 
blagoslov, Božjo ljubezen in zagotovilo, da Bog skrbi za nas in nam daje, kar 

potrebujemo. Mi smo že blagoslovljeni, tega si ne moremo prislužiti, moramo 
pa blagoslov sprejeti.  

 

(Pripomočki: Modri in rumeni cekini – krogci iz papirja. Pripravi pisarna.) 
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POGOVOR 

 
 Ali sem že blagoslovljen ali mislim, da si moram blagoslov prislužiti? 

 

 Na kakšen način si skušam prislužiti Božji blagoslov? 

 
 Ali sem blagoslovljen in brezpogojno ljubljen, tudi če grešim, če mi 

spodleti? 

 
 Tebi je dano, meni pa ne. Ti si uslišan, jaz pa ne. Kako sva potem 

lahko oba blagoslovljena? 

 

 Ali je vse, kar se mi zgodi čez dan, blagoslov zame? Ali se zavedam, 

da je točno to, kar se mi je zgodilo, Božja volja za moje življenje in 
moja priložnost? 

 
 Ali vidim dobre stvari, ki se mi zgodijo, kot blagoslov ali kot krompir? 

Ali sem zmožen biti za to hvaležen ali se spet primerjam z drugimi in 

iščem, kar mi manjka? 

 
 Ali vidim težke stvari, ki se mi zgodijo, kot blagoslov (priložnost) ali 

me potrejo in mi vzamejo voljo? 

 
 

O ovirah 
 Spomnimo se spet na rumene cekine. Kaj nas je oviralo, da bi rumeni 

cekin sprejeli? 

 

 Kako nas lahko pri sprejemanju blagoslova ovira občutek 

nevrednosti? Kako lahko sprejmem blagoslov, če menim, da nisem 
vreden, da mi nekdo nekaj podari zastonj? 

 
 Ali menim, da si moram ljubezen in spoštovanje bližnjih prislužiti? 

Npr. da jim ugajam, da kaj storim zanje, da jih postavljam pred sebe 

… Ali prenašam to verjetje na Boga – mislim, da si moram Božjo 

ljubezen prislužiti, npr. da moram vsak dan zmoliti xy moltivic, sicer 
me bo Bog zapustil, kaznoval ipd.? 

 
 Ali sem vreden ljubezni takšen, kot sem, tudi ko mi spodleti, tudi ko 

se ne zmorem truditi, tudi ko sem žalosten, ko grešim ipd.? 
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 Kako vplivajo na sprejemanje blagoslova moje notranje rane, slabe 

izkušnje, pomanjkanje brezpogojne ljubezni v družini?  

 
 Kaj pa neuspeh v šoli, nepriljubljenost? 

 

 Greh kot ovira pri sprejemanju blagoslova – greh me ločuje od Božje 

ljubezni, težje se mi je odločati za Boga in posledično težje vidim 
blagoslove v svojem življenju.  

o Pri spovedi so mi grehi odpuščeni – verjamem, da mi je res 
popolnoma odpuščeno, ne glede na težo greha, in da Bog 

ljubi vse otroke enako?  

 
 Blagoslov ni čustvo. Tudi če ne čutim, da sem blagoslovljen, to ne 

zmanjša moči mojega blagoslova. Vera je tista, po kateri smo rešeni. 
Pomembno je, da tudi v obdobjih, ko se počutiš, kot da nisi 
blagoslovljen in da je Bog pozabil nate, vztrajaš v veri, da si ljubljen in 

da te Bog ne bo nikoli pozabil.  

 
 

DINAMIKA 

 

Dinamika se lahko izvaja v celi skupini ali po manjših skupinah – odvisno od 
števila in odprtosti udeležencev.  
Vsak pomisli, katera je najpogostejša laž, s katero mu skuša hudič preprečiti, 

da bi sprejel Božjo ljubezen in blagoslov. (Npr. Ne verjamem, da bo Bog res 
vedno poskrbel zame. Poskrbi za druge, zame pa ne. Ne sliši me, ko ga 

prosim.) 
 

Nato cela skupina v Svetem pismu poišče stavek, ki to laž izpodbija. (Npr. 

»Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A 
tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim. Glej, na obe dlani sem te napisal.« 

(Iz, 49,15-16)  
ali  

Ne verjamem, da me bo Bog popolnoma ozdravil. – Po njegovih ranah smo 

bili ozdravljeni. 
 

Udeležence spodbudimo, da v situacijah, ko jih ta laž napade, ponavljajo 
svetopisemski stavek. Animator/duhovni vodja spregovori o moči Besede v 

Svetem pismu in kako nam lahko branje Svetega pisma pomaga pri odpiranju 
blagoslovom in odločanju, da bomo temu res verjeli.  
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Mi smo že blagoslovljeni. Sami pa se lahko odločimo, komu bomo verjeli: 

Bogu, ki nam zagotavlja, kako nas ljubi, ali hudiču, ki nas prepričuje o 
nasprotnem.  

 
 

 

OSEBNO DELO 

 

Udeleženci dobijo liste, na katerih so tri situacije. Vsak udeleženec ima 10 
min, da sam razmisli o vsaki od situacij. Spoznanja nato podelimo med seboj, 

lahko tudi v manjših skupinah (odvisno od števila udeležencev in odprtosti 

skupine). 
 

Besedilo za delovni list. /Liste natisne in pripravi pisarna./  
 

 
1. Kaj se mi je najbolj posrečilo (se je kar zgodilo, a se za to nisem 

pretirano trudil) in sem ob tem čutil veselje, srečo … 

− Kdo je najbolj zaslužen za to? 
− Ali je to naključje ali Božji načrt? 

− Ali verjamem v srečo ali v to, da se vse zgodi z nekim namenom? 
 

 

2. Situacija, ko sem se za nekaj zelo trudil/-a in mi je uspelo … 
− Od kod sem dobil energijo? 

− Ali je le moja energija zaslužna za uspeh? 
− Kdo je zaslužen za moj uspeh? 

− Sem bil čisto sam, so mi pomagali in k uspehu prispevali tudi drugi, ali 
gre še za nekaj več? 

 

 
3. Situacija, ko mi ni uspelo: v tistem trenutku se mi je zdelo slabo, 

po daljšem času pa sem ugotovil, da je bilo to potrebno in je bilo 
zame tako boljše. 

− Ali je nekaj na videz slabega lahko na dolgi rok tudi dobro zame? 

− Sem se iz tega kaj novega naučil/-a?  
− Kakšno bi bilo moje življenje, če se ta situacija ne bi zgodila? 
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MLADINSKI BLAGRI 

 
Preberemo prvi del mladinskih blagrov (do dvopičja). 

 
Blagor vam, mladi, ki imate novo srce: prenovite svet! 

Blagor vam, mladi, ki imate razsvetljene oči: ohranite čistost! 

Blagor vam, mladi, ki imate močne roke: zgradite pravičnost in mir. 
Blagor vam, mladi, ki ste žejni resnice: tecite Kristusu naproti. 

Blagor vam, mladi, ki se borite zoper žalost in zdolgočasenost:  
bodite preroki upanja. 

Blagor vam, mladi, ki preganjate strah pred življenjem:  
Marija naj vam bo učiteljica in vodnica! 

Blagor vam, mladi, ki darujete svoje življenje: gradite Božje kraljestvo. 

Blagor vam, mladi, ki ste izvoljeni in ljubljeni:  
poglobite in utrdite prijateljstvo in veselje. 

 
Animatorja lahko udeležencem predstavita mladinske blagre ter povesta, kaj 

so in od kod. 
Sedmi don Boskov naslednik Egidij Vigano, je leta 1985 dal vezilo z naslovom: Skupaj z 
mladimi znova razmislimo o evangeljskih blagrih, da bi svetu prižgali nov upanje.  
Razlago vezila je podal v knjižici z naslovom: Evangeljski blagri (Salezijanska duhovna 
knjižnica, 16).  

Od kod mladinski blagri in od kod poimenovanje Gora mladinskih blagrov? 
1983 je na Colle don Bosco prišla skupina 500 mladih Francozov. Ko so premišljevali o 
don Boskovem poslanstvu in njegovem življenju za mladino, so strnili sporočilo, ki naj 
bi ga nesli s seboj, v lepo ugotovitev, da je kraj don Boskovega rojstva Becchi, ki je na 
griču GORA MLADINSKIH BLAGROV.   
Leto kasneje, 1. maja 1984, je mladim dejal: »Vsak dan bolj odkrivam, da so mladi bolj 
dovzetni za evangelij, kot bi si kdo mogel misliti na prvi pogled. Skušajo se izogniti 
trenutnemu, ki jim preti, in ko se srečajo z Jezusom, z veseljem izkusijo, da se njihova 
srca odpirajo za nova obzorja.«  

 

Vprašanja za pogovor: 

 Ali se zavedam, da so blagri namenjeni meni? Ali se v katerem bolj 

prepoznam? Ali mi je kateri zelo oddaljen? 
 

 Ali hrepenim, imam željo po tem, da bi se videl in prepoznal v vseh? 

 
 Ali se trudim odkrivati blagre, ki so mi dani? Kako to delam? 

 

 Ali se zavedam in sprejemam, da VSE te blagre ŽE IMAM, da jih 

lahko uporabim za boljše življenje?  
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Preberemo mladinske blagre v celoti in konkretiziramo vsakega posebej: 

 
 … novo srce … 

− V čem pri sebi vidim, da imam novo srce? 

− Ali imam srce tudi za druge? (Kot prostovoljec hočem dati nekaj 
več – kaj imam od tega?) 

− Sem odprt za drugega? (Tako za najboljše prijatelje kot tudi za 

bolne, revne …) 
 

 
 … razsvetljene oči … 

− Ali vidim stisko sočloveka? (Grem pomagat ženici, ki je padla, 

pomagam nesti vrečko gospe iz trgovine, odstopim sedež 
starejšemu gospodu na avtobusu …) 

− Vidim v drugih dobro ali iščem le napake, pomanjkljivosti? 

− Vidim najprej svoje napake – pometem najprej pred svojim 
pragom? 

 
 

 … močne roke … 

− Ali sem pripravljen vložiti svoj čas in trud v nekaj, kar lahko 

naredim? 
− Sem pripravljen deliti svoje talente in darovati nekaj tudi za dobro 

drugih? 
− Se zavedam, koliko lahko naredim, ker sem zdrav, imam zdrave 

roke, noge, glavo? 
− Se zavedam, kakšen blagor je naše zdravje? 

− Se zavedam svoje moči v lastni preizkušnjah? 

 
 

 … žejni resnice … 

− Ali mislim s svojo glavo ali sledim ''čredi''? 
− Sem pravičen ali sploh hočem biti pravičen? 

− Ali gledam, hrepenim po resnici? 

− Se postavim na stran pravičnega …? 
− V sebi imamo to, da vemo, kaj je prav. Ampak, ali želim sam to živeti? 

− Se borim proti izkoriščanju, proti lažem, krivicam med sovrstniki, 
prijatelji, v šoli …? 
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 … borite zoper žalost in zdolgočasenost … 

− Ali se zaposlim, ali planiram svoj čas? 

− Sem len, velikokrat ''brez dela'', brez planov za svoj dan? 
− Ali si sploh želim aktivno preživljati in živeti svoje življenje? 

− Živim ali životarim?  
 

 

 … preganjate strah pred življenjem … 

− Ali neprestano jamram in tarnam? 
− Ali me je strah prihodnosti? 

− Ali je v tem strahu tudi kaj upanja? 
− Ali živim sedanji trenutek ali razmišljam samo o prihodnosti in danes 

nič ne naredim? 
− Ali je moja motivacija strah (primer: Ali se učim zaradi tega, ker me je 

strah izpita ali ker se hočem nekaj naučiti …)? 

 
 

 … darujete svoje življenje … 

− Ali za druge darujem tudi del svojega prostega časa (na katerem 
koli področju)? 

− Ali sem aktiven v župniji? (Pevski zbor, skavti, molitvene skupine, 

animatorji, mladinci …) 
− Ali tudi v svoji družini darujem svoj čas (za boljše odnose)?  

− Za študente: Ali študiram zato, da bom nekoč lahko nekaj 
dobrega naredil, ali študiram za kariero?  

 
 

 … izvoljeni in ljubljeni … 

− Izvoljeni in ljubljeni smo od Boga in od človeka!!! 

− Ali se zavedam, da sem ljubljen v svoji družini? 
− Ali čutim, da sem izvoljen in ljubljen? 

 
 

Imaš novo srce, imaš razsvetljene oči, imaš močne roke, imaš željo po resnici, 

imaš pogum za boj proti žalosti in zdolgočasenosti, imaš moč za preganjanje 
strahu pred življenjem, imaš željo po darovanju svojega življenja, si izvoljen in 

ljubljen!! Se zavedaš, da vse te blagre imaš? 
Tvoja naloga je samo, da jih ''aktiviraš'' … dan za dnem, neprestano … 

  



 

31 

 

VEČERNA MOLITEV 

 
Pesem: Življenje v tebi (229) 

 
+ V imenu Očeta 

 

 Bralec 1 

Vsak dan prejemamo številne blagoslove in marsikaterih od njih se sploh ne 
zavedamo. Tudi danes smo bili deležni številnih blagoslovov, ki so nam bili 

podarjeni zastonj, samo sprejeti smo jih morali. 
 

(Trenutek tišine) 
 

 Bralec 2 

Povabim vas, da v znamenje zahvale Bogu za vse prejete blagoslove na 

sredino prostora prinesete cekine, ki so nam bili podarjeni v dinamiki pri 
skupinah. 

 
 Bralec 2 

Gospod, hvala ti, da lahko vsak dan, v vseh okoliščinah rečemo: Blagor nam.  

 

 Kesanje; O Gospa moja; Slava Očetu … 

 
Beseda za lahko noč 

 
+ Blagoslov duhovnika  

 
Pesem: Angelček, varuh moj  
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SREDA                                  A si ti tut (bla)gor? 

 

MOLITEV PRED POHODOM - Glej kapljico za tisti dan.  
 

VEČERNA MOLITEV  
 

Pesem: Veruj v Boga (206) 
 

+ V imenu Očeta 
 

 Bralec 1  
V tišini se ozri na današnji dan. Prikliči si v spomin, s kom si se danes srečal, 

kaj si doživel, kaj mislil, govoril in storil. 

 
/nekaj trenutkov tišine/ 

 

 Bralec 2 

Oče, zdaj ko glasovi molčijo in je utihnil trušč, se moja duša dviga k tebi in ti 
pravi: verujem vate, zaupam vate, ljubim te.  

V tvoje roke polagam napor in boj, veselje in razočaranja današnjega dne. Če 
so me izdali živci, če so prevladala samoljubna čustva in če sem popustil 

zameri ali žalosti, mi oprosti. Usmili se me, Gospod.  

Če sem bil nezvest, če sem govoril prazne besede, če sem se vdal 
nepotrpežljivosti, prizanesi, Gospod. Nocoj se nočem prepustiti spancu, ne da 

bi v duši prej začutil tvoje zanesljivo usmiljenje.  
Želim biti blagor. 

 

 Kesanje, Pod tvoje varstvo, Slava Očetu 

 
Beseda za lahko noč 

 
+ Blagoslov duhovnika  

 

Pesem: Dobri Bog (plakat) 
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ČETRTEK            Blagor sem 

 
INTONACIJA DNEVA 
 

Pesem: Največji (D34) 
 

+ V imenu Očeta 

 

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

 
/Dva animatorja se sprehajata in na tleh naključno najdeta list z napisanimi 
mladinskimi blagri. Začneta se spraševati, kaj res piše. Malo improvizacije./ 
 

1: Blagor vam, mladi, ki imate novo srce, prenovite svet! 
2: Hmmm, tle so mislili na to novo kirurgijo, sem bral včeraj članek v reviji 

Mladi zdravnik. Lahko menjaš srce 1-krat na leto. 

1: Ne … ne fantaziraj, piše novo srce, mlado srce, ki gleda na svet drugače, ki 
hrepeni po novem dobrem svetu. 

 
1: Blagor vam, mladi, ki imate razsvetljene oči: ohranite čistost! 

2: To mi je pa optik zadnjič ponujal, nove leče, ki ostanejo čiste in 

nezamegljene čez cel dan. 
1: Ne ... jaz pa mislim da imajo tile blagri mal globlji pomen, kot si ti tole 

razlagaš, mislim, da je tukaj mišljeno, da čistih misli gledaš na svet. 
 

1: Kaj pa ta ... Blagor vam, mladi, ki imate močne roke: zgradite pravičnost in 

mir.  
2: To je pa zihr popust v fitnesu Bit.  

1: Pa dej nehaj. Po mojem pa nas spodbuja, da smo dovolj močni, da se 
borimo za mir in pravičnost. 

 
1: Blagor vam, mladi, ki ste žejni resnice: tecite Kristusu naproti. 

2: A zdaj pa že reklamo delajo za blagoslovljeno vodo, a zdaj ti da tudi to 

krila, ne samo Redbull? 
1: Ne, jaz to čist drugače razumem, Kristus nas vabi, da mu zaupamo in 

širimo resnico! 
 

1: Blagor vam, mladi, ki se borite zoper žalost in zdolgočasenost: bodite 

preroki upanja. 
2: Okej, jaz totalno narobe razumem tale nabor blagrov, daj mi raje ti še 

ostale razloži. 
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1: Nagovarja nas, da preganjamo zdolgočasenost pri kolegih, recimo takrat, 

ko smo vsi zagledani v svoje tablice in butaste telefone.   
 

1: Blagor vam, mladi, ki preganjate strah pred življenjem: Marija naj vam bo 
učiteljica in vodnica! 

Nagovarja nas, naj se ne bojimo živeti v polnosti, ker se lahko vedno 

priporočimo Mariji. 
 

1: Blagor vam, mladi, ki darujete svoje življenje: gradite Božje Kraljestvo. 
Spodbuja nas, da delamo dobra dela in pomagamo drugim. 

 
1: Blagor vam, mladi, ki ste izvoljeni in ljubljeni: poglobite in utrdite 

prijateljstvo in veselje. 

Mislim, da nam hoče tukaj povedati, da smo bili odkupljeni za visoko ceno, kot 
je pisano v Svetem pismu, in nas spodbuja, da pričujemo in se ljubimo kot 

bratje. 
 

2: Dobro si tole poštudiral.  

 
 

 Bralec 3 

Bralec  1 (ime bralca) nam je po svojih besedah predstavil mladinske blagre, 
ki jih bomo danes še podrobneje spoznali. Nagovarjajo prav nas mlade. Vsak 

mladinski blagor zase nam predstavlja razsežnosti, ki nam jih podarja Bog.  
Dobri Bog, daj, da bomo v tem dnevu spoznali pravi pomen blagrov in te 

blagre v svojem življenju tudi živeli! Vsak na svoj način, vendar vsak za 

drugega! 
 

 
Pesem: Kako lepo je živeti (D21) 

 

 
 Bralec 4 

BLAGOR VAM, MLADI, KI STE IZVOLJENI IN LJUBLJENI.  Blagor nam, ker smo 

tukaj. To, da smo tukaj, pomeni, da smo izvoljeni. To, da živimo, pomeni, da 
smo ljubljeni.  

Ker smo kristjani, imamo velik privilegij. Zakaj privilegij? Ker nam je dano 
vedeti, dojeti, doumeti, da smo blagoslovljeni, ker smo Božji sinovi in hčere. 

Vsak od nas je mojstrovina Božje ljubezni, vsak zase, vsak sam, vsak unikat. 

Zato ima tudi vsak svoje blagre.   



 

35 

 

Vsak naj na listek napiše blagor, za katerega je najbolj hvaležen Bogu. Blagor, 

ki mu najbolj pomaga živeti življenje z Njim v polnosti! Listek shranite in se 
tekom dneva ustavite pri svetem šotoru ter se Bogu zahvalite za ta blagor in 

ga odložite v košarico.  
 

/Okrog gre košarica s praznimi listki in pisali. Ko vsi dobijo pisalo in papir, jim 
pustimo nekaj minut, da napišejo./ 

 
 Slava Očetu … 

 
+ Blagoslov duhovnika  

 
Pesem: Pričeval ljubezen bom (D47) 
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DELO V SKUPINI 

 
Cilj:  

Udeleženci ozavestijo, da je vsak od nas poklican, da je blagor za druge; da 
je smisel življenja v darovanju. Udeleženci ozavestijo, kaj jih ovira pri tem, 

da so blagor za druge in se darujejo.  

 
Pogovor o predavanju 

 

DINAMIKA 1 

 
Na sredino postavimo skledo z žele bonboni (ali s čim drugim), udeleženci pa 

se usedejo okoli. Vsak dobi dolgo žlico, s katero se skušajo nahraniti, vendar 

sami sebe ne morejo. Do bonbonov lahko pridejo le tako, da hranijo drug 
drugega. To je tudi simbol darovanja. Blagor za druge smo predvsem tedaj, 

ko se zmoremo darovati drug za drugega.  
 

 

Pogovor po dinamiki 
1. Kaj ti pomeni, da »si blagor«? Blagor = blagoslov? Ali lahko to enačimo? 

Kdaj smo mi blagoslov za druge? Kaj so naši blagri/blagoslovi? Kdaj jih 
uporabljamo – zase, za druge? Ali se jih zavedamo in jih zavestno 

uporabljamo? 
 

 

2. Kako se počutiš, ko si blagoslov/blagor? Ali se takrat tvoje srce napolnjuje 
ali se prazni (saj se vendar razdajaš)? Ali je darovanje za druge sploh 

združljivo z logiko tega sveta? Kakšna sploh je logika tega sveta 
(poskrbeti je treba le zase in za svoje ugodje). Kako boš skrbel zase, če 

»moraš« nenehno skrbeti za druge?  

 
 

3. Ali občutimo kakšne ovire pri darovanju za druge? S kakšnimi ovirami se 
vi osebno srečujete? Naša družba je naravnana k temu, da živimo za ta 

trenutek, za lastni užitek (YOLO – kaj to pomeni na zunaj? Da ohranim 

veselje zase. Papež pa nas vabi, da bi bili misijonarji veselja.) … Egoizem 
je glavno vodilo današnje družbe. Ali smo res srečni, če upoštevamo samo 

sebe, ko zadovoljujemo samo svoje potrebe?  
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4. Kakšni so naši vzgibi za dobra dela, animiranje, pomoč drugim itd.? Da 

dobimo nagrado, pohvalo  ali to, da smo res blagoslov za druge? 
 

 
5. Če se ti ne daruješ v polnosti in iskreno, ali lahko potem v polnosti 

sprejemaš blagoslove drugih? Če je tvoje srce zaprto, ne moreš biti niti 

blagoslov niti sprejemati blagoslovov. 
 

 
6. Kako premagamo ovire, egoizem? Najprej je potrebna ODLOČITEV, da 

sploh želimo biti blagoslov, odpreti se moramo Božjemu načrtu/blagoslovu 
… Božji načrt = blagoslov, ki se nam nenehno daje … Ali se lahko 

odločimo in darujemo samo na pol, da damo od sebe samo tisti del, ki ga 

tako ali tako ne bi pogrešali … Ali je to blagoslov? Sicer delamo dobro za 
druge, nas pa takrat nič ne boli …  

 
 

DINAMIKA 2 

 
Udeleženci se razdelijo v tri skupine, animator/duhovni vodja poda nekaj 

pričevanj o darovanju samega sebe drugim, kjer je res izpostavljeno, da je 
pričevalec blagoslov za druge (npr. mati Terezija, Pedro Opeka ipd.). Nato jih 

povabimo, da pričujejo drug drugemu o tem, kdaj so bili sami dar za drugega. 
 

 

DINAMIKA 3 

 

Pripomočki: plakat z narisanim človekom, plakat z blagri, ki jim manjka 
določena beseda, posebej izrezani simboli. 

 

Za udeležence: Pred vami je plakat, na katerem je narisan neblagrovan 
človek, saj ima nekatere dele te podobe zatemnjene. Na drugem plakatu pa 

so mladinski blagri, ki jim manjkajo besede, povezane z zatemnjenimi deli. Ko 
ugotovite, kateri zatemnjeni del spada h kateremu blagru, najdite del te slike 

med izrezanimi simboli, s simbolom prekrijte zatemnjeni del in napišite nanj 

zadnji del blagra (npr. Pri prvem blagru pride na zatemnjeno srce rdeče srce, 
na katerega napišete: prenovite svet!). Na koncu dobimo blagoslovljenega 

človeka. 
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Mladinski blagri 

 
Blagor vam, mladi, ki imate novo _____: prenovite svet! (simbol = rdeče srce, 

ki prekrije zatemnjenega) 
Blagor vam, mladi, ki imate razsvetljene _______: ohranite čistost! (simbol = 

odprte oči, ki prekrijejo zaprte oči) 

Blagor vam, mladi, ki imate __________: zgradite pravičnost in mir. (simbol = 
močne roke, ki prekrijejo suhe roke) 

Blagor vam, mladi, ki ste žejni _______: tecite Kristusu naproti. (simbol = 
steklenica v roki, prekrije zatemnjeno steklenico) 

Blagor vam, mladi, ki se borite zoper _______________: bodite preroki 

upanja. (simbol = nasmejana usta, prekrijejo žalostna usta) 
Blagor vam, mladi, ki preganjate _______________: Marija naj vam bo 

učiteljica in vodnica! (simbol = oblaček z govorjenjem, prekrije oblaček, v 
katerem piše: Bojim se!) 

Blagor vam, mladi, ki darujete _______________: gradite Božje kraljestvo. 
(simbol = odprta roke, prekrije stisnjeno pest) 

Blagor vam, mladi, ki ste ________________________: poglobite in utrdite 

prijateljstvo in veselje. (simbol = sonce, ki prekrije stop znak.) 
 

 
Razlaga drugega dela mladinskih blagrov: 

… prenovite svet: borba proti materializmu; odnos do ubogih in revnih. Si 

upam pogledati revščini v oči ali raje uživam in tudi sam podpiram 
materializem in se kopljem v njem? Vabljeni smo k povezovanju, animiranju, k 

večji zavzetosti v družbi, da bi odpravljali revščino (povabilo papeža 
Frančiška). 

 
 

… ohranite čistost: s kakšnimi očmi gledamo na svet, 

pesimistično/optimistično, ali znamo videti lepe stvari ali smo le črnogledi? Zlo 
mladosti je tema, čistost pomeni svetlobo. Izziv je iskrenost srca. Začne se pri 

besedah, kako govorim, kaj gledam? Ne gre samo za področje spolnosti, gre 
za oblikovanje kulture življenja. Imeti moramo čut za pristno, lepo, naravno … 

 

 
… zgradite pravičnost in mir: mi smo tisto orodje, ki prinaša mir tam, kjer 

smo; pravičnost v družbi. Vračati mir tistim, ki trpijo zaradi prepirov, je Božja 
lastnost. Jezus je naš mir. Učiti se moramo najvišje ljubezni do bližnjega, 

kamor spada tudi solidarnost. 
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… tecite Kristusu naproti: usmiljenje, spreobrnjenje in vrednota 

odpuščanja je eden največjih in najvišjih ciljev evangelija. 
 

 
… bodite preroki upanja: Pogum je lastnost mladosti. Iz upanja izhaja 

pogum, ki nikoli ne ugasne. Pogum se kaže v potrpežljivosti. Egoizem rodi 

ogromno strahu, zato je pogum zdravilo proti strahu. Da moški postane 
moški, da ženska postane ženska, je potrebno veliko poguma. 

 
 

… Marija naj vam bo učiteljica in vodnica: Kot don Bosko zaupajmo v 
priprošnjo Marije; zaupajmo, da nas bo ona vodila v trenutkih odločitve …  

 

 
… gradite Božje kraljestvo:  smo Stvarnikovi sodelavci, soodgovorni. Jezus 

je daroval v vsej polnosti svoje življenje na križu in nas odrešil. Poklicani smo, 
da mu sledimo in gradimo njegovo kraljestvo. 

 

 
… poglobite in utrdite prijateljstvo in veselje: zavest, da smo Božji 

otroci, strah pred izgubo Božjega prijateljstva. 
 

 
 

 

 
 

DINAMIKA 4 

 

Osebno delo: Na listih dobijo natisnjene mladinske blagre in spodnji delovni 

list. 10 min je osebnega dela. Vsak v tišini prebere mladinske blagre in 
podčrta tri stvari, ki ga nagovarjajo. Podčrtane stvari vsak konkretizira v svoje 

življenje in poskuša ugotoviti, kako je lahko on v teh konkretnih stvareh 
blagor za druge.  
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Delovni list: 

 
 

Jaz kot 

blagor: 

v družini med prijatelji/s 

partnerjem 

v 

družbi/okolju, 
ki nas obdaja 

v Cerkvi 

… prenovite 

svet! 
 

    

… ohranite 
čistost! 

    

… zgradite 

pravičnost in 
mir. 

    

… tecite 
Kristusu 

naproti. 

    

… bodite 

preroki 

upanja. 

    

… Marija naj 
vam bo 

učiteljica in 
vodnica! 

    

… gradite 
Božje 

kraljestvo. 

    

… poglobite 

in utrdite 

prijateljstvo 
in veselje. 
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Dodatek za študente 

 

Cilj:  
Največji blagoslov smo lahko šele takrat, ko živimo Božji načrt. 
 

Maske:  

Kdo sem jaz in zakaj je dobro, da sem jaz jaz? V življenju se je res treba 
velikokrat prilagajati, ampak do kakšne mere? Ali smo sploh lahko kdaj v 

življenju čisto brez mask? Ali takrat čutimo sebe v polnosti ali se čutimo 
ranljive? Smo močni, če odvržemo masko, ali nas je strah nesprejetosti v 

svojem lastnem bistvu? Če se odločimo, da se bomo darovali za druge – ali 

nismo takrat najmočnejši? In najmočnejši smo res takrat, ko smo to, kar smo. 
Zakaj je potem tolikokrat prisoten v nas strah in si v različnih družbah 

nadevamo različne maske? 
 

 
 

 

 
 

 
 

Egoizem: 

Kako se počutimo, ko vidimo srečnega človeka? Ali smo zanj veseli in čutimo, 
da je ta oseba blagoslov za nas? Zakaj pa mu to srečo velikokrat zavidamo in 

mu je ne privoščimo? Sprašujemo se, zakaj ne moremo biti mi enako srečni … 
Ali je res »primerjanje« tako zelo del nas, da ne moremo sprejeti sreče drugih 

in biti hkrati tudi mi srečni? Ali smo lahko vsi zmagovalci brez poražencev? Pri 
Jezusu smo vsi enako dragoceni, popolni, edinstveni in njegov načrt za 

vsakega izmed nas je tudi edinstven. Ali se zavedamo, da smo šele takrat, ko 

živimo  Božji načrt, ki je namenjen nam, lahko v polnosti srečni in s tem 
največji blagoslov za druge? 
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VEČERNA MOLITEV 

 
Pesem: Vsa moja duša (61) 

 
+ V imenu Očeta 

 

● Bralec 1  
Blagor, blagor, blagor ... že cel teden ena in ista beseda.  

A kdo bi si mislil, da za seboj skriva toliko besed, toliko pogledov in toliko 
debat. 

In največja popolnost je blagor v dejanju. Če spoznaš blagor, ni dovolj, 
potrebno je ta blagor še živeti. In tudi to ni dovolj, ta blagor moraš živeti za 

druge. Takrat je blagor v polnosti blagor!  In takrat ti hodiš po pravi poti, ki 

vodi k Bogu. 
Dobri Oče, daj nam modrosti in moči, da bomo blagre spoznali in jih živeli v 

tebi za druge.  
 
/Trenutek tišine/ 
 
 

 O Jezus, blagoslovi me  

 
/beseda za lahko noč/ 

 
+ Blagoslov duhovnika  

 

Pesem: Pesem za lahko noč  
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PETEK                              Blagor nam, ki imamo Boga 

 
INTONACIJA DNEVA 
 

Pesem: Moj Gospod (111) 
 

+ V imenu Očeta 

 
 Angel Gospodov 

 

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

 Bralec 1 

Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro.  

(Vsi duhovniki gredo iz klopi na vrh travnika.) 
Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu.  

(Vsi gredo na vrh travnika in tam nadaljujejo z molitvijo.) 
 

 Bralec 2 

Jezus ni prišel k učencem in jim začel razlagati o blagrih. Jezus je šel na goro 
in učenci so morali sami priti do njega. Morali so vstati, narediti prvi korak in 

mu slediti.  

Tudi mi moramo na pot k Njemu. 
 
Pesem: Jezus, k Tebi hitim (D20) 
 

 Bralec 1 

O vsi, ki ste žejni,  

pridite k vodi,  
in vi, ki nimate denarja,  

pridite, kupite in jejte!  
Pridite, kupite brez denarja,  

brez plačila vino in mleko!  
Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh,  

in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?  

Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro,  
naj uživa v sočni jedi vaša duša.  

Nagnite svoje uho in pridite k meni,  
poslušajte in bo živela vaša duša.  

(Iz 55,1–3) 
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Trenutek tišine 

 
 Bralec 2 

Jezus nas čaka, da pridemo k njemu. Ničesar ne zahteva v zameno. Ljubi nas 

in najbolje ve, kaj je za nas dobro in potrebno. Izvolil nas je in nas 
blagoslavlja, ker si želi, da bi bili srečni. Podaril nam je mnogo milosti, ki so 

nam v velik blagor.  

 
 Bralec 3 

Blagor nam, ki imamo blagre. 

Blagor nam, ki smo sami blagoslovljeni. 
Blagor nam, ki smo na Uskovnici. 

Blagor nam, ki smo blagor. 
Blagor nam, ki imamo Boga. 

Blagor nam, ki imamo molitev. 

Blagor nam, ki imamo sveto mašo. 
Blagor nam, ki imamo spoved. 

Blagor nam, ki smo se odločili, da gremo Bogu naproti. 
 

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

 

+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Tvoj korak (203) 
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DELO V SKUPINI 

 
Cilja: 

Udeleženci ozavestijo, kaj so orodja, s katerimi lahko premagamo ovire na 
poti sprejemanja blagrov in postajanja blagor za druge.  

 

Udeleženci ozavestijo, da smo lahko blagor za druge le preko odnosa z 
Bogom, saj sami nič ne zmoremo, hkrati pa z Bogom zmoremo vse: Blagor 

nam, ki imamo Boga.   
 

 

Uvodna igra: spomin  

 

Iščemo trojke. Karte so sestavljene iz blagrov. Imamo torej v parih: dve 
močni roki, dve čisti srci, dve novi srci, dvoje razsvetljenih oči, steklenici 

resnice, dva preroka upanja, dva preganjalca strahu, dva, ki darujeta svoje 
življenje, dva, ki sta izvoljena in ljubljena. Kartice razporedimo po tleh in 

damo navodila, da morajo najti po tri simbole, ki spadajo skupaj. Udeleženci 

iščejo trojke, a jih ne najdejo, najdejo samo pare. Po nekaj minutah, ko se 
naseli začudenje, ker nihče ne najde trojke, animator doda še Božje kartice, 

na katerih je Bog. Po tleh premeša že obstoječe karte ter jim doda tiste s 
Bogom. Igrajo naprej, sedaj lahko najdejo trojke. Animator presodi, ali se igra 

celotna igra ali pa samo toliko, da udeleženci zaznajo, v čem je smisel igre. 
 

 

Na podlagi igre izpeljemo pogovor: 
- V čem vidiš smisel te igre? 

- Kako te Bog dopolnjuje? 
- Kaj moraš narediti, da te Bog sploh lahko dopolnjuje? 

- Zakaj sploh potrebuješ Boga – On te je že blagoslovil, mi smo lahko 

blagoslov za druge, zakaj ga sploh potrebuješ? 
- Kaj je vir, da lahko živimo blagre in da smo blagri za druge? 

- Gospod pravi: Brez mene ne morate ničesar storiti – kako si to razlagam? 
- Zakaj sploh pustiti Bogu, da te dopolnjuje? 
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DINAMIKA 

 
1. Plakat – avtomat za kavo 

Na plakat napišemo, kaj vse gre lahko narobe, ko se odločimo za kavo iz 
avtomata. Plakat je iztočnica za pogovor o avtomatu za kavo, ki je pravzaprav 

metafora za naš odnos z Bogom oziroma molitev – pri tem pazimo, da zadeve 

ne zbanaliziramo! 
 

- Kakšen je postopek naročila kave? 
- Ti avtomat sam prinese kavo ali moraš priti k njemu? 

- Je zastonj ali moraš plačati? 
- Ali moraš počakati ali dobiš takoj? Veš, kdaj točno dobiš, je vedno takoj? 

- Kaj gre lahko narobe? (lahko dobiš drugačno kavo, zmanjka kave in dobiš 

samo mleko, ne dela gumb – je to naključje, ali nam mogoče Bog 
sporoča, da je ''kave dovolj'') 

- Lahko te tudi opeče, jo poliješ – moraš biti previden in jemati kot dar. 
- Kakšne so naše reakcije, ko ne dobimo tistega, kar smo želeli? 

 

 
 

Na plakat napišemo vzporednice med avtomatom za kavo in našim odnosom z 
Bogom. Pogovarjamo se o povezavah in simboliki: 

a) Bog je vedno tu, mi smo tisti, ki moramo priti do njega, se napotiti k 
njemu – podobno kot avtomat, ki nam sam od sebe ne bo pripravil 

kave, mi sami moramo dati pobudo, priti do avtomata, se odločiti za 

kavo, vložiti trud. 
 

 
b) Od Boga tudi ne moremo pričakovati, da bo kot avtomat za kavo. Ne 

moremo pričakovati, da nam bo 'na pladnju' dostavil vse tisto, za kar 

ga prosimo. Zaupati moramo v njegovo časovnico in presojo. On 
najbolje ve, kaj potrebujemo, 'vidi za ovinek', zato nam lahko v 

najbolj nepričakovanem trenutku priredi izkušnjo, za katero se zdi, da 
je trenutno ne potrebujemo, pa se na koncu izkaže, da je bilo to 

edino, kar smo potrebovali.  

 
 

c) Na nas samih je, kako bomo sprejeli kavo, ki mogoče ni tista, ki smo 
jo želeli naročiti. Lahko se jezimo in tarnamo ter kavo zavržemo, lahko 

pa jo sprejmemo kot alternativo in se z njo vseeno okrepčamo. Sami 
se odločamo, kaj bomo naredili s prejetim.  
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2. Preštej svoje blagoslove 

Vsak udeleženec za igro potrebuje prazen list papirja in pisalo, animator pa 
odštevalnik časa. Na znak morajo udeleženci začeti pisati seznam stvari, za 

katere so hvaležni; zapišejo jih lahko z besedo ali besedno zvezo (ne v 
stavkih!). Časa imajo 2 minuti, lahko tudi manj.  

 

Ko čas poteče, vsak posameznik prešteje, koliko stvari je naštel. Oseba z 
najdaljšim seznamom začne brati svoj seznam. Ostali ga poslušajo in 

spremljajo svoj seznam – če ima kdo na svojem seznamu isto stvar, to pove 
in oba (ali več oseb) to stvar prečrtata s seznama. Naslednja oseba spet 

prebere svoj seznam, spet se prečrtajo tiste stvari, ki se pojavljajo pri več kot 
eni osebi. Tako nadaljujemo, dokler ima še kdo na svojem seznamu zapisano 

edinstveno stvar.  

 
Vprašanja: Pri kateri stvari ste bili najbolj presenečeni, da je zanjo nekdo 

hvaležen? Kako je na vas vplivalo sestavljanje seznama? Kako ste se počutili, 
ko ste ugotovili, da tudi drugi čutijo hvaležnost za iste stvari kot vi? Katera 

stvar z vašega seznama vam je najbolj pomembna? 

 
 

 
 

 

POGOVOR 

 

Povzpel se je na goro 
Animator prebere prvi dve povedi iz Matejevega zapisa: 

Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so 
prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil. 

 Kdaj je šel Jezus na goro?  

 Zakaj šele takrat, ko je zagledal množice, zakaj ne takoj? 

 Zakaj je šel, zakaj ni samo prišel k učencem? 

 Ali vemo, ali so na goro šli vsi ali samo nekateri? 

 Je Jezus začel govoriti takoj ali je učence počakal? 

 Kaj nam to sporoča? 

 Kaj zares pomeni, da prideš na goro? 

 Imate občutek, da se tudi vi vzpenjate na goro? 

 Ste pri tem vztrajni? 
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Udeleženci se razdelijo v pare. Na listkih dobijo vprašanja, ob katerih se 

pogovarjajo:  
 Na katerem mestu v vašem življenju je Bog? 

 Na katerem mestu bi moral biti in zakaj? 

 Če postavimo Boga na prvo mesto: kakšno spremembo to zahteva v 

mojem življenju?  

 Konkretno – kakšne spremembe so to? Samo v razmišljanju ali v 

dejanjih? 
 Če vemo, kakšne spremembe bi potrebovali, kaj Bog želi od nas – 

zakaj čakamo, kaj nas omejuje? 

 Če smo blagoslov za druge, če delamo za blagoslov drugih – ali to 

pomeni, da nas bo svet sprejel in videl kot blagoslov? Kaj pa če nas svet 
sprejme kot oviro – kako se ljudje lahko odzivajo na nas? Kako takrat 

ravnamo in kako bi morali?  

 Smo pripravljeni tvegati? 

 
 

Po pogovoru si pari svoje razmišljanje podelijo med seboj, izpostavijo samo 
najpomembnejše misli, ne dotaknejo se vseh vprašanj.  

 

 
 

 
 

DINAMIKA 

 

Moje življenje v prihodnosti  

Udeleženci v nekaj povedih opišejo idealno življenje čez 5, 10 let – kaj si 
želijo, kaj bi imeli … Vse njihove predloge nanizamo na plakat. Potem 

preberemo blagre in z drugo barvo nanizamo tiste stvari, ki nam jih Jezus 
obljublja v nebesih po blagrih. Še enkrat pogledamo na plakat in udeležence 

postavimo pred vprašanje: Kaj je tisto, kar je bolj pomembno? Zakaj? Kako 

naj to dosežemo? S tretjo barvo napišemo predloge, kako naj dosežemo 
nebeško kraljestvo – cilj je, da ugotovimo, da ni pomemben samo naš trud, 

saj nam Jezus prihaja naproti in nam daje predloge za naše delovanje – 
povedal nam je blagre.  

Nato ponovno pogledamo na plakat in udeležence povprašamo o tem, koliko 

se sami počutijo močne, sposobne, da uresničujejo blagre. 
Izzovemo jih z vprašanjem, ali so res sami v tem naporu. Ob tem jim 

preberemo citate iz Svetega pisma, ki govorijo o tem, da nismo sami, da je 
vedno z nami Bog. 
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Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? Gospod je trdnjava 
mojega življenja, pred kom bi moral trepetati? (Ps 27,1) 
Ne boj se, saj sem s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. 
Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti.  
(Iz 41,10) 
S svojimi krili te pokrije, pod njegove peruti se zatečeš; ščit in oklep sta 
njegova zvestoba. (Ps 91,4) 
Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne boj se in se ne plaši; kjer koli 
boš hodil, bo s teboj Gospod, tvoj Bog. (Joz 1,9) 
 
 
 

 

OSEBNO DELO      

 

Ovire 
Vsak naj na list napiše nekaj svojih ovir, ki mu preprečujejo, da bi sprejeli 

Božjo ljubezen in se zavedal, da je blagoslovljen, ter da bi bil blagor za druge.  

Ko končajo, na podlagi ovir vsak zase poišče še 6 ukrepov, ki bi lahko 
premagali te ovire. Pri tem lahko izhajajo iz osebnih ovir, lahko tudi iz 

splošnih. 
 

 
 

POGOVOR (izhajamo iz osebnega dela) 

 
Ko udeleženci napišejo te ukrepe, se razdelijo v tri skupine (v vsaki skupini je 

animator oz. duhovni vodja), vsaka skupina se pogovori o tem, kaj so njihovi 
ukrepi (ne ovire!), si podelijo, potem pa izpostavijo tiste tri ukrepe, ki se jim 

zdijo najpomembnejši. Ko jih izberejo, se zopet združimo v eno skupino. 

Vsaka skupina predstavi, katere tri stvari je izbrala in zakaj. Na podlagi 
predstavljenega celotna skupina izpostavi oz. skuša izpostaviti tri 

najpomembnejše stvari. 
 

Cilj je izpostaviti molitev, sveto mašo in spoved. Če udeleženci sami tega ne 

omenijo, to na koncu omeni animator in jih vpraša, če bi to lahko bili ukrepi. 
Zakaj ja? Zakaj mogoče tudi ne? 
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Zakramenti 

Po predstavitvi ukrepov sledi pogovor o zakramentih: 
 Kateri zakrament ti je najbližje? Zakaj? Kateri najdlje? Zakaj? 

 Bog nas ljubi po zakramentih. Kaj to pomeni? 

 Kako v zakramentih vidiš smisel? Kaj ti prinesejo? 

 Zakaj jih je Bog ustvaril? 

 V kakšnem pogledu so zakramenti blagoslov? Zakaj so zakramenti 

blagoslov? 

 Koliko jih uporabljaš? Pa konkretni primeri? 

 Zakaj jih ne izkoristimo bolj? Kako resno jih jemljemo? Se zavedamo teže 

zakramentov ali so nam samoumevni? Kdaj nam zakramenti postanejo 
samoumevni? Kakšen pomen pripisujemo zakramentom? Kakšen pomen 

bi jim morali pripisovati? 
 Ali si lahko blagoslov za druge, če zakramentov ne prejemaš? 

 Ali si lahko blagoslov za druge, če nimaš odnosa z Bogom? 

 Do sedaj smo razmišljali o mladinskih blagrih in o svetopismskih blagrih – 

če bi morali določiti en sam ''NADblagor'' – kateri bi bil? Udeleženci 

poskušajo najti ''nadblagor'', animator jih lahko usmerja. Cilj je, da pridejo 

do: Blagor nam, kristjanom, ker imamo Boga.) 
 Ker imamo Boga, lažje živimo po blagrih. Da/ne? Zakaj? 

 Zaradi blagrov lažje živimo za Boga. Da/ne? Zakaj? 

 Zakaj Blagor nam, ki imamo Boga? Je to, da imamo Boga, vedno blagor? 

Je to, da smo kristjani, vedno blagor? Zakaj ja/ne? Cilj je, da pridemo do 

tega, da je to, da imamo Boga, vedno blagor, če nehamo gledati s 
človeško logiko in začnemo gledati z Božjo logiko. Ravno takrat, ko smo 

preganjani, zaničevani ipd. se najbolj želimo in zmoremo približati Bogu; 

ko nam ne ostane nič več, se mu lahko popolnoma prepustimo.  
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Spoved 

 Kaj ti pomeni spoved? Spoved je blagor – da ali ne? Zakaj?  

 
 Na nekem forumu o spovedi in občutku olajšanja, ki spovedi sledi, lahko 

preberemo besede: »Blagor tebi, da tako občutiš spoved.« Kako si te 

besede razlagate? Kako pa vi občutite spoved? Ali imate pri različnih 
spovedih različne občutke? Kdaj je torej spoved res blagor? Kaj moramo v 

to vložiti? 

 
 Kako vidiš spoved v povezavi s tem, da lahko sprejmeš to, da si 

blagoslovljen? Kako spoved pripomore k razumevanju dejstva, da smo 

blagoslovljeni?  
 

 Kako vidiš spoved v povezavi s tem, da si blagoslov za druge? Kako ti 

spoved pri tem pomaga? 
 

 Jezus pravi: Jaz in Oče sva eno. V tem je njegov mir. Spravljen je s seboj 

in z Očetom. Ko je potopljen v Očetov objem, zmore gotovost in v tej 

gotovosti prinaša svetu mir. Tudi naš mir je mogoč le, če bomo potopljeni 
v Očetov objem. 

 
 

 

 
 

 
 

OSEBNO DELO      

 

Moji blagri 

Udeleženci dobijo liste za osebno delo, ki jih odnesejo v dolino, napisano pa 
ostane le njim. Animator razdeli delovne liste in pojasni, da na list vsak napiše 

8 blagrov v prvi osebi.  
Piši v prvi osebi. Potrudi se, da v prvi del štirih blagrov napišeš stvari, ki 
predstavljajo zate blagoslov že na prvi pogled, za katere čutiš čisto 
hvaležnost, štiri pa take, ki so v bistvu zate izziv, a čutiš, da lahko iz njih 
zrasteš. V drugem delu vseh osmih blagrov pa napiši konkretno spodbudo, 
kako lahko s tem blagoslovom, ki ti ga je Bog dal, postaneš blagor za druge. 
Primer blagra: Blagor ti, Monika, ker znaš tako lepo peti, pričuj za Boga s 
svojim glasom v pevskem zboru. 
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Na koncu napiši še štiri blagre zase, ki so vezani na osebno vero (Bog, sveta 
maša, molitev, spoved).  
 

(prva stran delovnega lista) 
Blagor ti, _________________(ime), ki _________________, 

__________________________________________________. 

Blagor ti, _________________(ime), ki _________________, 
__________________________________________________. 

Blagor ti, _________________(ime), ki _________________, 
__________________________________________________. 

Blagor ti, _________________(ime), ki _________________, 
__________________________________________________. 

Blagor ti, _________________(ime), ki _________________, 

__________________________________________________. 
Blagor ti, _________________(ime), ki _________________, 

__________________________________________________. 
Blagor ti, _________________(ime), ki _________________, 

__________________________________________________. 

Blagor ti, _________________(ime), ki _________________, 
__________________________________________________. 

Blagor ti, _________________(ime), ki imaš Boga, 
__________________________________________________. 

Blagor ti, _________________(ime), ki imaš spoved, 
__________________________________________________. 

Blagor ti, _________________(ime), ki imaš Sveto mašo, 

__________________________________________________. 
Blagor ti, _________________(ime), ki imaš molitev, 

__________________________________________________. 
 

(druga stran delovnega lista) 
 
Oče, blagoslavljaš me.  

  
Blagoslovljen sem, ker sem edinstven, Kralj vseh kraljev me je ustvaril.  

                Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen, čudovita so 
tvoja dela, moja duša to dobro pozna. (Ps 139,14) 
Blagoslovljen sem, ker sem Božji otrok, ljubljeni sin. 

                Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče: Božji otroci se 
imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega.  
(1 Jn 3,1) 
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Blagoslovljen sem, ker sem tako ljubljen, da je Bog poslal svojega edinega 

sina v smrt, da bi jaz živel v polnosti. 
                Ljubezen je v tem – ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je 
vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe. (1 Jn 4,10) 
Blagoslovljen sem, ker mi moji grehi niso samo odpuščeni, temveč so 

pozabljeni. 

                Jaz sem, jaz sem tisti, ki izbrisujem tvoje prestopke zaradi sebe in 
se ne spominjam tvojih grehov. (Iz 43,25) 
Blagoslovljen sem, ker je bila moja preteklost izmita in mi je bila dana nova 
identiteta v Kristusu. 

                Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, 
nastalo je novo. (2 Kor 5,17) 
Blagoslovljen sem, ker uslišiš moje molitve. 

             »Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo 
odprlo! Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu 
bo odprlo. (Mt 7,7–8) 
Blagoslovljen sem, ker vem, da me čakajo čudovite stvari. 

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

Oče, s tem ko sem blagoslovljen, sem tudi blagoslov. Blagoslov sem – zase in 
za svoje bližnje. Čeprav tega včasih ne vidim ali ne želim videti. Čeprav se s 

tem nočem ali ne morem strinjati. Čeprav se mi zdi, da tega ne zmorem in ne 
znam. Pa sem. Blagoslov sem. Ne glede na to, kaj mislim, ne glede na to, kaj 

čutim. Blagoslov sem, ne glede na vse! Naj se tega zavedam, naj v meni 

vedno odzvanjajo te besede – naj čutim njihovo lepoto in njihovo težo… 
Kajti, sem blagoslovljen in sem tudi blagoslov, vse zato, ker imam Tebe!  

 
 

 
 
 
Predlog: 5 MINUT ZA SVETI ŠOTOR 
Glede na petkovo temo predlagamo, da si skupina vzame 5 minut časa in se 

skupaj odpravi do svetega šotora. Tam lahko moli molitev, napisano na zadnji 

strani delovnega lista za osebno delo (Moji blagri), lahko pa samo zapoje 
kakšno zahvalno pesem.  
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Za študente  

 
 Res verjamemo, da Bog lahko v vseh situacijah poskrbi za vse, da lahko 

poteši vsako našo potrebo in reši vsako stisko?   

 Čutite v težavah potrebo, da bi vse rešili sami?  

 V katerih situacijah pustite Bogu, da vas dopolnjuje, v katerih pa ne? 

 »Kdor ima Boga, mu nič manjkati ne more, kdor ima Boga, ta ima vse.« 

Zakaj je težko zaupati v to? 
 Če res prosiš Boga za rešitev težke situacije – ali se pri tem osredotočaš 

na to, kako si si ti zamislil potek in rešitev kakšne težke situacije ali 

zaupaš Bogu, da bo poskrbel na način, ki je najboljši zate? Kako je to, kar 
v svoji molitvi prosim Gospoda, skladno s tem, kar nas Jezus uči v molitvi 

Oče naš (prim. Mt 6,5–14)? 

 Ali res verujemo v Boga, če ne zaupamo v njegovo časovnico in njegovo 

metodologijo? 
 Sem lahko tudi jaz največja ovira za Boga? 

 V kaj, v koga kot posamezniki in kot občestvo polagamo svoje zaupanje? 

V nebeško kraljestvo, Jezusa Kristusa ali sami vase, v sredstva moči, v 

organiziranost, v imetje, v gospodovanje temu svetu (prim. Mt 20,25)? 
Kje je Bog v vsem tem? Za kakšnega Boga pričujemo med ljudmi?  
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VEČERNA MOLITEV 

 
+ V imenu Očeta 

 
Pesem: Prepuščam se ti (150), Nihče ne ljubi (125) 

 

● Bralec 1 
Dobri Jezus, danes si nas na prav poseben način obdaril s svojo milostjo.  v 
zakramentu svete spovedi si nam odpustil in nam dal novo, čisto srce. 

Ne zato, ker bi si mi to prislužili, ampak zato, ker si nam Ti to zaslužil s svojo 
nedoumljivo ljubeznijo.  

Ti si bil edini, ki si bil zares ubog v Duhu, pa si bil od nas deležen pekla, da bi 

bilo naše Nebeško kraljestvo. 
Ti si se iz srca žalostil nad grešniki, pa Te ni nihče tolažil, zato da bili mi 

potolaženi. 
Bil si lačen in žejen pravičnosti, pa si v zameno dobil zaničevanje in prezir – da 

bi bili mi lahko nasičeni. 

Ti si edini zares z vsem srcem delal za mir, pa so te imenovali krivoverec in 
obsedeni – da bi se mi imenovali Božji sinovi. 

Ti si bil vse življenje neskončno usmiljen.  V zameno pa si dobil obsodbo na 
mučenje in smrt – da bi mi dosegli usmiljenje. 

Ti si bil edini zares čist v srcu, pa te je v neizrekljivi ljubezni Oče dopustil tvojo 
smrt – da bi mi gledali Boga. 

Svoje življenje si dal v smrt, da bi se naša smrt spremenila v večno življenje. 

Ne, ker bi mi to zaslužili, ampak iz neskončne ljubezni do nas. 
Hvala Ti, Gospod, za ta največji dar, za življenje. Zares blagor nam. Blagor 

nam, ki imamo Boga.  
 

Pesem: Srce slavljenja (D53) 

 
/Udeleženci dobijo listke z odlomkom Iz 55,1-3. Odlomek prebere animator/ 

 
 

● Animator 
O vsi, ki ste žejni,  

pridite k vodi,  
in vi, ki nimate denarja,  

pridite, kupite in jejte!  
Pridite, kupite brez denarja,  

brez plačila vino in mleko!  

Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh,  
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in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?  

Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro,  
naj uživa v sočni jedi vaša duša.  

Nagnite svoje uho in pridite k meni,  
poslušajte in bo živela vaša duša.  

Iz 55,1-3 

 
Trenutek tišine 
 
 

 O Jezus, blagoslovi me; O Gospa moja; Sveti angel; Slava Očetu  
 

/beseda za lahko noč/ 
 

+ Blagoslov duhovnika  

 
Pesem: Angleček  
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SPOKORNO BOGOSLUŽJE  

 
Spokorno bogoslužje se lahko prilagodi, ga pripravi kdo od bogoslovcev. 
 

Napotki za vreden prejem zakramenta odpuščanja 
 

1. S potrpežljivo molitvijo in prenovitvijo mišljenja se pripravim na zakrament 

odpuščanja. V branju in premišljevanju Božje besede spoznavam samega sebe 
in odkrivam pot k Bogu. 

 
2. Z ljubeznijo se postavim pred ljubečega Očeta. Koliko darov sem prejel od 

zadnje spovedi! A če ne opazim njegove ljubezni in dobrote, iz česa naj izhaja 

moje kesanje? 
 

3. Izpovem vero v Jezusovo moč, ki me more docela prenoviti in ozdraviti. Če 
moja vera ni živa, kakšno bo moje srečanje z Jezusom v zakramentu? Hkrati 

se zavem, da vera kliče po dejanjih, sicer je mrtva. 

 
4. Izpovem vero v moč Svetega Duha. Zavedam se, da spoved ni »magično 

dejanje« s priznanjem nekaj spodrsljajev, ampak je dejanje odrešenja, 
prenove življenja, če Svetemu Duhu dovolim, da deluje v meni. 

 
5. Zavem se, da z odvezo, ki mi jo bo podelil spovednik, ne bo vse opravljeno, 

ampak se bo šele začelo. Milost zakramenta mi bo pomagala ostajati v 

posvečujoči milosti, sam pa se bom za ta dar najbolje zahvalil, če bom 
prizadevno vztrajal v dobrem in vedno izpolnjeval Božjo voljo. 

 
 

Spokorno bogoslužje 

 
Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, v imenu svojega Sina si nas zbral, da bi 

dosegli usmiljenje in našli milost po tvoji pomoči. Odpri nam oči, da bomo 
spoznali zlo, ki smo ga storili, in presuni naša srca, da se bomo spreobrnili. 

Katere je greh ločil in razdvojil, naj tvoja ljubezen znova privede k edinosti. 
Katere je slabost ranila, naj tvoja moč ozdravi in okrepi. Katere je smrt 

premagala, naj tvoj Duh obudi k življenju. Po obnovljeni ljubezni naj v naših 

dejanjih zasveti podoba tvojega Sina, da bodo vsi ljudje v svetosti, s katero 
oživlja svojo Cerkev, spoznali njega, ki si ga ti poslal, Jezusa Kristusa, tvojega 

Sina in našega Gospoda, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. – Amen. 
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Psalm, ki izraža spokornost 

Psalm 102: O Očetovi ljubezni 
 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1–12) 
Ko je Jezus videl množice, je šel na goro, in ko je sedel, so stopili k njemu 

njegovi učenci. Začel jih je učiti: Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško 

kraljestvo. Blagor krotkim, kajti ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, kajti 
ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, kajti ti bodo nasičeni. 

Blagor usmiljenim, kajti ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti ti 
bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, kajti ti bodo Božji otroci. Blagor tistim, 

ki so zaradi pravice preganjani, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, 
kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas 

lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih. 

 
 

Izpraševanje vesti  
 

Prošnje 
 
Kristusa, našega odrešenika, ki je naš pravični zagovornik pred Očetom, 

ponižno prosimo, naj nam odpusti grehe in nas očisti vsake krivde. 
Vzklikajmo: Gospod, usmili se. 

 Gospod, poslan si bil, da oznaniš blagovest ubogim in ozdraviš vse, ki so 

potrtega srca. 
 Gospod, nisi prišel klicat pravičnih, ampak grešnike. 

 Gospod, odpustil si grešnici, ker je močno ljubila. 

 Gospod, nisi se branil jesti s cestninarji in grešniki. 

 Gospod, izgubljeno ovco si dal na rame in jo vesel nesel domov. 

 Gospod, prešuštnice nisi obsodil, ampak si jo odpustil v miru. 

 Gospod, cestninarja Zaheja si poklical k spreobrnitvi in novemu življenju. 

 Gospod, skesanemu razbojniku si obljubil raj.  

 

Prosimo sedaj nebeškega Očeta, kakor nam je naročil Jezus Kristus, da nam 

odpusti grehe, kakor tudi mi odpuščamo drug drugemu: 
 

Oče naš. 
 

O Bog, stvarnik in delivec vsega dobrega, tako si ljubil svet, da si za naše 

zveličanje daroval svojega edinorojenega Sina. Z njegovim križem si nas 
odrešil, z njegovo smrtjo oživil, z njegovim trpljenjem rešil, z njegovim 

vstajenjem poveličal. Po njem te ponižno prosimo, bodi tej svoji družini v 
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vsem blizu: naj bo v nas sveto spoštovanje do tebe, v srcu vera, v dejanjih 

pravičnost, v delovanju dobrota, v govorjenju resničnost, v vedenju 
umerjenost, da bomo vredni doseči nagrado večnega življenja. Po Kristusu, 

našem Gospodu. – Amen.  
 

Blagoslov 
Naj vas blagoslovi Bog Oče, ki nas je ustvaril za večno življenje. – Amen. 
 

Naj vam podeli odrešenje Bog Sin, ki je za nas umrl in je vstal od mrtvih. – 
Amen. 

 
Naj vas posvečuje Bog Sveti Duh, ki živi v naših srcih in nas je pripeljal na 

pravo pot. – Amen. 

 
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin † in Sveti Duh. – Amen. 

 
 

Izpraševanje vesti (na listih) 

 
Pri izpraševanju vesti pred nami ne stoji sodnik, ampak živi Bog. Pred njim 

stojimo kot cestninar v evangeliju. Zato je izpraševanje vesti čisto osebno 
dejanje, v katerem sebe in svoje življenje postavimo pred Boga, da bi se 

vprašali, kaj je naš odnos do njega obremenjevalo, ogrožalo ali celo razdrlo. 
To vodi k spoznanju zla, ki smo ga storili. Vodi pa nas tudi do spoznanja 

dobrega, ki bi ga mogli in morali storiti, kajti nismo le slabega storili, ampak 

smo tudi veliko dobrega opustili. Tako nas bo izpraševanje vesti vodilo h 
kesanju, pa tudi k tolažbi in dobremu sklepu. 

Nobena zbirka vprašanj za izpraševanje vesti ne more docela zajeti življenja 
posameznika. Lahko pa nam pomaga k lastnemu premisleku. Pomagati hoče, 

da pred Bogom premislimo vprašanja in življenjska področja, ki bi jih sicer 

morda prezrli. 
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Blagri (Mt 5,1–12) 

 
1.»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.« Blagor tistemu, 

ki je ponižen, ki se zaveda svoje majhnosti, a zaupa v Boga. Blagor tistemu, ki 
se čuti popolnoma odvisnega od Boga in ki sprejme Božji načrt o sebi. 

 

Sem ponižen? Sem potrt, ko me drugi spregledajo? Imam navado, da se 
delam žrtev? Želim biti v središču pozornosti pri stvareh, ki jih počnem? Veliko 

govorim o sebi in svojih stvareh? Ali svoj uspeh razkazujem drugim? Imam 
občutek manjvrednosti, ki zavira opravljanje mojih dolžnosti? Ali ponižujem 

druge? Ali koga zapostavljam? Sem ljubosumen na uspehe drugih? 
Uporabljam Božje zaklade (darove), ali imam kak zaklad zakopan? Sem Bogu 

hvaležen zanje?  

 
 

2. »Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.« Blagor tistemu, ki se zna zjokati 
nad lastnimi napakami. Blagor tistemu, ki zna jokati s tistim, ki joka, ki trpi 

zaradi krivice in z1a na tem svetu in se bojuje proti njima.  

 
Se znam opravičiti za svoje napake? Imam moč, da prosim za odpuščanje, ko 

komu prizadenem trpljenje? Imam pogum za kritiko samega sebe, ko se 
zmotim ali sem slaboten? Sem kdaj prejel zakrament sprave brez kesanja? 

Imam po pregrehi navado, da se smilim sam sebi, namesto da bi se kesal in 
se znova pobral? Znam jokati s tistim, ki joka? Sem bil trdosrčen do kakšnega 

trpljenja? Sem zatiskal oči pred potrebo bratov in sester? Ali v svoji 

družini/skupnosti zanemarjam kakšno osebo? Sprejmem delež v vseh stiskah 
v svoji družini/skupnosti? Se zanimam za preganjane? Za zadnje med 

zadnjimi?  
 

 

3. »Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.« Blagor tistemu, ki je izbral 
krotkost, dobrohotnost, potrpljenje, ponižnost. Blagor tistemu, ki ima veliko 

srce, ter tistemu, ki zavrača nasilje in zna odpuščati. 
 

Imam zlobno, preračunljivo srce? Znam na pravi način ljubiti samega sebe, 

sprejemam samega sebe? Imam potrpljenje s seboj? Znam videti v sebi Božje 
darove? Sem krotak in dober z vsemi? Znam brzdati jezik? Imam kakšne 

posebne, nerazumne zahteve do najbližjih? Se imam navado zahvaliti za tisto, 
kar prejmem? Spoštujem starše (predstojnike)? Sem nasilen v mislih, 

besedah, dejanjih? Ustvarjam spore? Trosim zlobo? Se trudim odpuščati? Ali 
koga sovražim? 
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4.»Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.« Blagor tistemu, ki 

hrepeni po svetosti, ki si prizadeva za evangeljsko pristnost, ki se odloča za 
evangelij brez misli na lagodje in olajšave. Blagor tistemu, ki hrepeni po tem, 

kar želi Bog. 
 

Se zavedam, da je največja človekova težava zvestoba Božji volji? Iščem 

Božjo voljo? Se zatekam k molitvi in po nasvet k modrim ljudem, ko je zelo 
težko razbrati Božjo voljo? Kaj manjka mojemu življenju, da bi bilo takšno, 

kakršnega želi od mene Bog? Se bojujem proti razvadam, svobodnjaštvu, 
uživaštvu, odvisnosti? Molim za svetost Cerkve? Prosim Boga za dar svetosti, 

za dar svetih duhovnikov, redovnikov in redovnic? 
 

 

5.»Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.« Blagor tistemu, ki si 
prizadeva biti odsev Božje dobrote in ima veliko ter usmiljeno srce do svojih 

bratov in sester. 
 

Imam navado obsojati druge? Imam navado izražati svoje mnenje tudi tedaj, 

ko je neutemeljeno? Sem zloben, ko govorim o dobroti drugih? Popravim 
slabe sodbe? So ljudje, ki jih vedno slabo ocenim? Imam navado ljudem dajati 

vzdevke? Kako popravim krivične vzdevke, ki jih dajejo drugim? Znam 
ukazovati svojemu jeziku? Imam navado zabavljati čez ljudi? Sem koga 

prizadel s svojim jezikom? Znam odpustiti sovražnikom oz. jih prositi za 
odpuščanje? Sem se komu maščeval?  

 

 
6.»Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« Blagor tistemu, ki ima 

iskreno srce, kajti lahko se približa Bogu. Blagor tistemu, ki je pristen v mislih 
in dejanjih, ker ga je Bog sprejel. 

 

Hinavščina je strašno zlo, ki je razburilo Kristusa. Se čutim pred njim hinavca? 
Jezus ne zavrže grešnika, ne trpi pa hinavca. Priznam, da sem grešnik? Katera 

je največja hinavščina v mojem življenju? Obstaja dvoličnost v mojem 
verskem vedenju? Sem kaj hudega prikril v preteklih spovedih? Sem prejel 

evharistijo, ko sem bil v smrtnem grehu? Ali sem vraževeren? Lahko rečem, 

da me ne gane češčenje denarja, dela, uspeha, kariere? Lahko rečem, da 
nisem nikoli nepošteno zaslužil? Sem tisto popravil? Je v meni oboževanje 

spolnosti?  
Čistost. Imam čutne razvade? Se rad ukvarjam z nečistimi mislimi? Imam 

navado opolzko govoriti? Sem bil kriv kakega škandala? Se »hranim« s 
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pornografijo? In samozadovoljevanje? Sem morda suženj poželenja, alkohola 

ali česa drugega, kar ubija voljo?  
 

 
7.»Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.« Blagor 

graditelju in prinašalcu miru in sloge, ker je podoben Bogu in ima v sebi nekaj 

Božje dobrote.  
 

Imam navado delati razprtije, vnašati razdor, govoriti o napakah drugih? Sem 
nasilen? Ponižujem ljudi? Sem ljubosumen? Širim obrekovanje, sumničenje? 

Imam navado s črnogledostjo oteževati ozračje v svoji družini/skupnosti? Ali 
prelagam svoje težave, napetosti, črnogledost na druge? Ali si prizadevam 

ustvariti okrog sebe veselje, prinašati luč in upanje? Ali gojim optimizem, ki 

izhaja iz vere? Sem graditelj edinosti: v družini, skupnosti, skupini, župniji? Če 
sem zanetil spore, sem pripravljen prispevati, da se spet vse popravi? 

 
 

8.»Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško 

kraljestvo.« Blagor tistemu, ki se zna žrtvovati za svojo vero, ki je vdan v 
Božjo voljo in je tudi pripravljen trpeti, da bi ji bil zvest.  

 
Ali v vsaki stvari iščem Božjo voljo? Sem pripravljen Božjo voljo, ko sem jo 

odkril, odločno izpolniti? Ali sem sposoben kaj pretrpeti za Kristusa, za 
zvestobo njemu? Sem sposoben tudi s ponižanjem plačati za dobro stvar, za 

stvar vere? Sem pripravljen iz ljubezni do Kristusa trpeti tudi zasmehovanje? 

Kaj storim, da bi oznanjal vero? Oznanjam v svojem okolju Kristusa s svojo 
besedo in zglednim življenjem? Sem se kdaj sramoval Kristusa? 
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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  
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SOBOTA  

 
INTONACIJA DNEVA  
 

 Pesem: Veter mi šepeta (209) 

 
+ Križ 

 Angel Gospodov 

 

 Bralec 1 

Gospod, odpri moje čute:  

/pri vsakem čutilu se nanj pokrižamo, spremljajte tistega, ki vodi/ 

 

Gospod, odpri moje ustnice (križ na usta), 

da bodo moja usta oznanjevala tvojo hvalo. 
 

Gospod, odpri moje oči (križ na oči), 

da bom videl tvoje delovanje in stisko ljudi. 
 

Gospod, odpri moja ušesa (križ na ušesa),  
da bom slišal tvojo besedo in krik ubogih. 

 
Gospod, odpri mi nos (križ na nos), 

da bom razlikoval živo od mrtvega. 

 
Gospod, odpri moj razum (križ na čelo), 

da bom razumel tebe in tvojo besedo. 
 

Gospod, odpri moje srce (križ na srce), 

da ti bom na voljo in te bom iskal in našel v vseh stvareh. 
 

Gospod, odpri moje roke (križ na dlani), 
da bom sprejemal od tebe in veselo dajal ljudem. 

Amen. 

  
 Bralec 2 

 (1Pt 3,8-17) 
Končno, bodite vsi složni, sočutni, ljubite brate, bodite usmiljeni in ponižni. 9 
Ne vračajte hudega za húdo in ne sramotite tistega, ki vas sramoti. 

Nasprotno, blagoslavljajte, ker ste bili poklicani v to, da bi bili deležni 
blagoslova. 
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Kajti kdor hoče ljubiti življenje 
in videti dobre dni, 
naj zadržuje svoj jezik od zla 
in ustnice od zvijačnega govorjenja. 
Ogiblji se zla in delaj dobro, 
išči mir in hodi za njim. 
Zakaj Gospodove oči so uprte v pravične 
in njegova ušesa v njihovo prošnjo, 
Gospodovo obličje pa je zoper hudodelce. 
Le kdo vam bo škodil, če boste vneti za dobro? Nasprotno, tudi če bi zaradi 

pravičnosti trpeli, blagor vam! Česar se oni bojijo, se ne bojte in ne plašite. 
Gospoda Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni 

odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Vendar pa odgovarjajte 

s krotkostjo in strahospoštovanjem, iz dobre vesti, da bodo tisti, ki sramotijo 
vaše dobro življenje v Kristusu, osramočeni prav v tem, v čemer vas 

obrekujejo. Če že hoče Božja volja, je pač bolje, da trpite zaradi dobrih kakor 
zaradi zlih del. 

 
 Pesem: Slava ti, o Bog, Oče naš (170) 

 
 Bralec 3 

Gospod, kličeš me. Vsak dan znova čakaš na to, da se ti bom odzval. Praviš, 

da me potrebuješ, da sem svetu potreben. Včasih ne vem, s čim lahko 
pomagam. Kaj imam? Ti praviš, da je ljubezen tista, ki ne sme biti zaklenjena 

v meni. Prosim, pomagaj mi odkleniti srce zate, za druge, da bom slišal tvoj 

klic in ti odgovoril. Daj da se bom zavedal, da sem blagoslovljen, daj da bom 
blagoslov tudi za druge.  

 
 Bralec 1 

Sedaj ste povabljeni, da blagoslovite svojega levega in desnega soseda s 

križem na čelo.  

 

 Slava Očetu  
 

+ Blagoslov duhovnika  

 
Pesem: Posvečeno ime (D42) 
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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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Animatorjeve čečkarije 
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Animatorjeve čečkarije 
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Animatorjeve čečkarije 
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Animatorjeve čečkarije 
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IGRE ZA RAZVEDRILO 

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

RISANJE S SLEPIMI OČMI  
Pripomočki: Prazne plakate, flomastre, ruto oziroma nekaj za prevezati oči.  
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Na listek napišemo nekaj besed predmetov, npr.: mladi, animator, cerkev, 

ladja, copat, šotor, Uskovnica, solata, lopata, WC školjka, oglasna deska, 
sveto pismo, ovca.  

Igralec potegne listek in z zavezanimi očmi na list poskuša narisati ta 
predmet.  

Drugi morajo ugotoviti, kaj je narisal. 

 
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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30. uskovniški tedni – 2015 
Nimam krompirja. Imam blagoslov! 
Gradivo za animatorje 
 
Gradivo so pripravili animatorji UT 

Uredil: pisarna SMP 
Odgovarja: Boštjan Jamnik 

 
Za animatorje namesto rokopisa izdala pisarna Salezijanske mladinske 

pastorale,  
Rakovniška 6, 1000 Ljubljana. Ljubljana 2015 
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