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VSEBINA 32. USKOVNIŠKIH TEDNOV 2017 
 
Kdo sem jaz? Kaj me definira?  
Sem moški, sem ženska – v čem smo si podobni, različni, v čem se 
dopolnjujemo? Kako živeti svojo ženskost, moškost tukaj in zdaj? Kakšna je 
moja vloga v družbi in Cerkvi?  
Moja vloga kot kristjan – kakšna je moja vloga v župniji, družbi, med vrstniki? 
In na koncu – zavedanje, da je moja prava identiteta to, da sem Božji otrok ….  
 
Veliko vprašanj, na katere lahko odgovore iščemo skupaj.  
 
Letos bomo na Uskovnici odkrivali, katere so tiste vloge, ki jih imamo v življenju, 
katera je naša prava identiteta, kako smo si med sabo različni in podobni ter 
kako zares unikatni in edinstveni smo vsak zase. 
In ti, ki si tako edinstven/a, pridi, ker si kot človek ravno zaradi Njega … hudo 
dober! 
 
PREGLED PO DNEVIH 
 
Nedelja: skupno spoznavanje, predstavitev teme in programa 
Ponedeljek: Kdo sem jaz? 
Torek: Moški sem. Ženska sem. 
Sreda: Kaj nosiš? Nahrbtnik življenja. 
Četrtek: Kristjan v Cerkvi in družbi. 
Petek: Bilo je hudo dobro. 
Sobota: Ovrednotenje in skupni plenum 
 
 
PREDAVATELJI 
 

 1. teden 2. teden 3. teden 

ponedeljek 10. 7. 
Jure Ferlež 

24. 7. 
Jure Ferlež 

31. 7. 
Gregor Celestina 

torek 
11. 7. 

Iskreni.net 
25. 7. 

Iskreni.net 
     1. 8. 

Iskreni.net 

četrtek 13. 7. 
Matej Cepin 

27. 7. 
 

3. 8. 
Matej Cepin 
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VEČERNA MOLITEV 
 
Pesem: Čakaj in moli Boga (D8) 
 
+ V imenu Očeta 

 
 Bralec 1 
Čemu sem tu? Zakaj obstajam? Kaj moram storiti? 
Vsi si zastavljamo ta vprašanja.  
Vse človeštvo čuti hudo nujo,  
da najde smisel in si postavi cilj v svetu, 
ki je vedno bolj zapleten in v katerem je vedno težje biti srečen.  
(… največja pa je ljubezen; Janez Pavel II) 
 
/trenutek tišine/ 
 
 Bralec 2 
Mladi smo in hočemo živeti. Toda želimo si živeti polno in z nekim ciljem.  
Tega ne more nihče namesto nas.  
A preden lahko živimo, moramo vedeti, kdo smo.  
Ta teden bomo odkrivali, katere so tiste vloge, ki jih imamo v življenju, katera 
je naša prava identiteta, kako smo si med sabo različni in podobni ter kako 
zares unikatni in edinstveni smo vsak zase. 
 
 Bralec 3 
Gospod, blagoslovi nas, naše odnose, pogovore, delo po skupinah in naše 
skupno bivanje.  
 
 O Jezus, blagoslovi me; Sveti angel; Slava Očetu  
 
Beseda za lahko noč 
 
+ Blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Angelček, varuh moj (17) 
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PONEDELJEK                Kdo sem jaz? 
 
INTONACIJA DNEVA 
 
Pesem: Veter mi šepeta (209), Ti si moja Gospa (100) 
 
+ V imenu Očeta 
 Angel Gospodov (duhovni voditelj) 
  
Bralec 1 
Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! 
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, 
ki se plazi po zemlji!« Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi 
ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. 
GOSPOD Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka, v njegove nosnice je 
dahnil življenjski dih in tako je človek postal živa duša. (1Mz 1,26-27; 1 Mz 2,7) 
 
/trenutek tišine/ 
 
Bralec 2 :  
Vsak od nas je ustvarjen po Božji podobi. Vsi, brez izjeme. Po Božjem načrtu. 
Mi smo njegovi in on je naš Oče.  
 
Pesem: Največji si (D34) 
 
DINAMIKA 
(pripovedovalec (animator) + igralci: Janez Novak (Boštjan), slikar (animator) 
in žena(animatorka)) 
 
(Pripomočki: portreti Janeza (Boštjana), manjši listki, pisala → pripravi pisarna.) 
 
Pripovedovalec (igralci brano igrajo): 
Janez Novak je bil znamenit človek, zato je nekega dne zaprosil krajevnega 
umetnika, da ga portretira. Slikar je najprej naredil osnutek in ga pokazal 
Janezu, da bi ga odobril. Zelo dobro ga je zadel, toda Janez je bil užaljen. S 
sliko ni bil zadovoljen, saj je menil, da mu je narisal preveč okrogel obraz. Želel 
je nov osnutek. Tako je nastala nova slika, a tudi s to ni bil zadovoljen. Motila 
ga je pleša na glavi. Želel je novo sliko z več lasmi. Slikar se je potrudil in narisal 
ožji obraz in več las, a Janezu zopet osnutek ni bil všeč. Snel si je očala in 
slikarja prosil, naj ga nariše še brez očal. Slikar je risal osnutek za osnutkom, 
dokler Janez ni bil zadovoljen. Oddahnil si je in portret ponosno odnesel domov 
pokazat ženi. 
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/Vsi udeleženci dobijo list in svinčnik. Povabljeni so, da je vsak »slikar« svojega 
portreta. Konkretno naj zapišejo, kaj bi spremenili na sebi (izgled, lastnosti, 
napake … vse in to konkretno!)/ 
 
Pripovedovalec: Ko je žena videla portret, je bruhnila v smeh in ga vprašala 
… 
Žena: Kdo je to? 
Janez: Ja, jaz, moj portret! Kaj se smejiš? 
Žena: Ti? To nisi ti! Komu si dal to narisat? Pa saj si cel shiran na tej sliki. Pa 
očala? Na tej sliki si kot iz reklame. To pa že nisi ti! 
Pripovedovalec: Janez je s sramoto in zadrego gledal sliko. Hitro jo je nesel 
nazaj k slikarju in ga prosil, da ga naslika kot na prvem osnutku, točno takšnega, 
kakršen je.  
 
/Sedaj mladi obkrožijo stvari na listu, ki jih lahko spremenijo, in prečrtajo tiste, 
ki jih ne morejo (ni v njihovi moči)./ 
 
Bralec 2: 
Hej, človek, ti, ki si ustvarjen po Božji podobi: veš, da si dragocen in ljubljen v 
Božjih očeh? Bog nam pravi: »Poklical sem te po imenu – moj si!« In prav 
ima. Če smo ustvarjeni po Njegovi podobi, potem smo mi odsev Božjega na 
zemlji. 
Gospod, prosimo Te, da bi sprejeli sebe takšne, kakršne si nas ustvaril Ti.  
 
 Tebe ljubim, Stvarnik moj; O Gospa moja; Slava Očetu  
 
+ Blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Če letal bi (26) 
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DELO V SKUPINI 
 
Cilji: 

 Udeleženci razmišljajo o tem, kdo so, kaj je njihova identiteta, kaj jih 
določa, oblikuje in na to vpliva.  

 Spoznajo, da so ustvarjeni po Božji podobi in da so zaradi tega hudo 
dobri v tem, kar so.  
 

SPOZNAVANJE 
(Pripomočki: človečki (listki), pisala → pripravi pisarna.) 
 
1. Poklical sem te po imenu 
Pri tej prvi spoznavni igri si želimo, da si v skupini zapomnimo imena, saj je to 
še kako pomembno – posebej za animatorje . 
Povemo si imena in se postavimo v krog; eden izmed udeležencev gre v krog, 
v rokah ima zvitek časopisa, papirja; ostali udeleženci se kličejo po imenih, ta, 
ki je na sredini, pa mora, preden nekdo pokliče drugega, z zvitkom tega 
udariti; če ga udari, zamenjata mesti. 
 
2. Telo + psiha (duša) + duhovnost (duh) 
Vsak v skupini dobi človečka, s pomočjo katerega se bo predstavil. 
Človek je bitje telesa, duše in duha. TELO (biološko), DUŠA (psiha, 
čustvovanje) in DUH (duhovnost). 
Na noge naj vsak napiše splošne stvari: od kod prihaja, kje se je rodil, bratje 
in sestre, šolanje … V glavo vsak napiše, kakšen je po karakterju oz. kaj ga 
opredeljuje na tem področju … Na telo pa, kaj ga duhovno napolnjuje, bogati. 
Ko vsak napiše, se s pomočjo vseh treh vidikov predstavijo. Na človečka naj 
ne pišejo imen. 
Ko se vsak predstavi, dajo človečke na tla, obrnjene navzdol. Vsak izbere 
enega, si prebere in poskuša ugotoviti, za koga gre. 
 
/za animatorja/  
Animator naj po koncu igre te človečke pobere in jih shrani do sobote. 
 
NAMEN 
Za animatorja je pomembno, da od udeležencev v skupini izve tudi njihov 
namen prihoda na UT.  
Nekaj vprašanj:  
Zakaj sem tu? Kje sem slišal za Uskovnico? Kdo me je povabil? Moja 
pričakovanja in želje? Na čem želim graditi? 
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Pri vsakem smo si zapomnili kakšno stvar, ki je specifična zanj ali zanjo. 
Tu smo z vseh vetrov, mogoče se vidimo prvič, med sabo smo si različni, tako 
po zunanjosti kot tudi karakterno. 
 
/iz tega potem sledi dinamika/ 
 
DINAMIKA 
Potem ko smo ugotovili, da smo si tukaj med sabo različni, pa lahko ugotovimo, 
da smo si z nekom drugim kar podobni – tako telesno kot tudi kot po karakterju. 
 
Povabljeni ste, da na A4 liste narišete svoje družinsko drevo (lahko greste tako 
daleč nazaj, kot se spomnite), potem pa napišite, označite, kaj ste po kom 
podedovali, v čem ste komu podobni – telesno in karakterno. 
 
/ko narišejo naj na kratko povedo, v čem so komu podobni/ 
 
Animator naj izpelje temo naprej: 
Smo si različni, v nekaterih stvareh podobni, a eno stvar imamo vsi skupno. 
Veste, katero? 
(Počakamo, kaj imajo povedati udeleženci, če ne pa na koncu sami napišemo 
na sredino plakata: USTVARJENI PO BOŽJI PODOBI.) 
 
Vsak ima svojo predstavo o Božji podobi. Kar je pomembno, je, da je Bog 
presežen, ne moremo ga popolnoma definirati z našimi predstavami. 
 
Udeleženci so sedaj povabljeni, da na plakat napišejo, v čem smo Bogu podobni 
in v katerih lastnostih smo si različni. Naj samo naštevajo – ene lastnosti na eno 
stran, druge na drugo. 
O tem se nato ne pogovarjamo. Pogovor bo sledil po osebnem delu. 
 
Osebno delo 
Osebno delo je razdeljeno na dva dela: 

 Udeležencem damo najprej samo odlomek iz Svetega pisma in 
pustimo, da jih nagovori sam na sebi. Naj si kakšno stvar podčrtajo, 
zapišejo, kaj jih nagovarja. (10 min) 

 
 V drugem delu jim damo razlago odlomka (na listih). Preberejo 

odlomek in razlago ter sami pri sebi premislijo, reflektirajo. Ali je sedaj 
kaj drugače, razumejo in vidijo odlomek drugače? Naj si označijo, kaj 
jih nagovori. (15 min) 

Po drugem delu sledi podelitev. Animator naj si pri tem označuje in zapiše 
njihove glavne poudarke, da bo kasneje lahko pogovor izhajal iz tega. 
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ODLOMEK: 1 Mz 1,26–27; 1 Mz 2,7.15–17 
Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! 
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, 
ki se plazi po zemlji!« Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi 
ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. 
 
GOSPOD Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka, v njegove nosnice je 
dahnil življenjski dih in tako je človek postal živa duša. 
GOSPOD Bog je vzel človeka in ga postavil v edenski vrt, da bi ga obdeloval in 
varoval. GOSPOD Bog je človeku zapovedal in rekel: »Z vseh dreves v vrtu smeš 
jesti, le z drevesa spoznanja dobrega in hudega nikar ne jej! Kajti na dan, ko bi 
jedel z njega, boš gotovo umrl.« 
 
/za animatorja/ 
1 Mz 1,26 Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! 
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, 
ki se plazi po zemlji!« 
1 Mz 2,15 GOSPOD Bog je vzel človeka in ga postavil v edenski vrt, da bi ga 
obdeloval in varoval. 
Človek je Bogu podoben, ni mu pa enak. Tudi stvarstvo je človeku podobno, 
ni mu pa enako. Bog je človeka postavil na svet, da bi mu gospodoval, ga 
obdeloval in varoval. Ko človek opazuje živali, ugotovi, da je drugačen. Nič od 
ustvarjenega ni enako človeku. Ker je človek ustvarjen po Božji podobi, je 
oseba. Med vsemi ustvarjenimi živimi bitji človek ne najde drugega bitja, ki bi 
bilo oseba tako kot on. 
 
1 Mz 1,27 Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, 
moškega in žensko je ustvaril. 
Bog je trojica oseb (Oče, Sin in Sveti Duh), ki so med seboj v občestvu. Med 
njimi je odnos ljubezni. Ta ljubezen je popolna, svobodna, zvesta in 
rodovitna. Tudi človek je ustvarjen za tako občestvo. Poklican je, da ljubi na 
enak način, kot ljubi Bog. Človek je sposoben take ljubezni prav zato, ker je 
ustvarjen po Božji podobi in je v tem Bogu podoben. 
1 Mz 2,7 GOSPOD Bog je iz zemeljskega prahu izoblikoval človeka, v njegove 
nosnice je dahnil življenjski dih in tako je človek postal živa duša.  
Človek je deležen Božjega življenja. Življenje je "last" Boga. Bog ga da in 
samo tako ga človek lahko ima. Zaradi tega je življenjskega pomena biti v 
odnosu z Bogom, kajti življenja ne moremo dobiti nikjer drugje. 
1 Mz 2,16-17 GOSPOD Bog je človeku zapovedal in rekel: "Z vseh dreves v vrtu 
smeš jesti, le z drevesa spoznanja dobrega in hudega nikar ne jej! Kajti na 
dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo umrl."  
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Bog je za človeka pripravil vse, kar potrebuje, da bi živel in bil srečen. Človeku 
je vse podarjeno. Bog ga je postavil v raj. In velika stvar, ki jo je Bog človeku 
dal, je svoboda. Izkaže mu jo z eno samo zapovedjo. Osnova svobode ni, da 
delamo, kar hočemo, ampak da lahko izbiramo. In temeljna izbira je med 
dobrim in zlim – med Bogom in proti Bogu. S tem ko da Bog človeku zapoved, 
mu da svobodo: človek lahko izbere, ali bo Boga ubogal ali ne. Bog pove tudi, 
kakšne so posledice ene ali druge izbire: življenje (ki ga lahko imamo samo v 
Bogu, kot smo prej rekli) ali smrt (kar je rezultat tega, da se odvrnemo od 
Boga – vira življenja). 
 
 
VPRAŠANJA ZA POGOVOR 
Pri pogovoru in odgovarjanju na vprašanja naj sodeluje tudi animator, vendar 
naj ne prevladuje. 
 
Podobnost, 1 Mz 1,26a 

 V čem smo si z Bogom podobni? V čem ne? 
 V čem se jaz kot človek razlikujem od ostalih živih bitij? 

 
Oblast, 1 Mz 1,26b 

 Smo absolutni gospodarji svojih življenj? Kdaj čutimo, da imamo 
kontrolo nad lastnim življenjem? Kako to »kontrolo« dojemamo? 

 Kdaj čutimo, da nam stvari ne grejo, kot si želimo? 
 Kako se s tem soočimo? (Postanemo jezni ali se prepustimo? 

Postanemo apatični?) 
 Kako naj bi reagirali v takem primeru? 
 Izročamo take stvari Bogu ali še vedno rinemo v svoj »prav«? 
 Vključujemo še ostale v svoji nemoči ali skušamo vse še vedno 

opravljati sami? 
 Dovolimo drugim, da nam pomagajo? 
 Mislimo, da smo kot Superman, da zmoremo vse sami? Ali 

vključimo še naše bližnje? 
 Ali vključujemo Boga? 
 Kako se mu izročamo? Kaj konkretno počnemo (spoved, maša, 

adoracija, molitev, pogovor …)? 
 Ste kdaj močno prosili Boga za nekaj, za kar ste mislili, da je v 

tistem trenutku zelo dobro za vas? 
 Kako ste na izid gledali po določenem času, ko se je zadeva že 

razpletla? 
 Ste potem spoznali, da to sploh ne bi bilo dobro za vas? 

 
Svoboda, 1 Mz 2,17a 



- 16 - 
 

 Kaj je to svoboda? 
 Kakšno vlogo igra vaša svoboda v vsakdanjih situacijah? Kakšno pa 

Gospodova volja? 
 Kakšen je odnos med njima? 
 Dojemate Božjo voljo kot nekaj dobrega za vas ali samo kot neko 

prisilo, represijo? 
 Ali svoboda pomeni, da lahko popolnoma rečemo Bogu »DA«? 

 
Vplivi 

 Kdo je pustil največji pečat v tvojem življenju (starši, prijatelji, 
učitelji, kateheti, duhovniki)? 

 Kateri dogodki so te najbolj zaznamovali? 
 Kakšen vpliv ima Bog na tvoje življenje? 
 Kateri so drugi pomembni vplivi na tvoje življenje? (miselnost, 

družba, šola, delo, fizična okolica …) 
 Kaj nate negativno vpliva in kako se s tem soočaš? 

 
 
DODATEK ZA ŠTUDENTE 
 
Odgovornost za življenje 
/za animatorja/ 
Odgovornost ni neko breme, ki nam onemogoča srečno življenje, ampak je 
povabilo k ustvarjanju nečesa dobrega. Je potrditev, priložnost, ki nam jo Bog 
daje, ker nam v svoji ljubezni zaupa. Živi življenje, ker življenje ni vaja. Vse, za 
kar se moramo odločati, je, kaj početi s časom, ki nam je bil dan. Na izzive 
življenja različno odzovemo: nekateri se preveč trudijo in pozabijo, da dela tudi 
Bog; drugi postanejo apatični in samo čakajo, da jim vse prileti v naročje; 
nekateri počnejo sto (dobrih) stvari, ne opravijo pa svojih dolžnosti. 
 
Vprašanja 

 Svoboda brez odgovornosti ni možna. Zakaj da oz. zakaj ne? 
 Kaj pomeni odgovornost za življenje? 
 Kakšen bi bil svet brez odgovornosti? 
 Kakšno vlogo igra odgovornost v vašem življenju? Kako jo živite? 
 Kako se odgovornost spreminja v času odraščanja in v odraslosti? 

VEČERNA MOLITEV 
 
Pesem: Ta večer lebdim (229) 
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+ V imenu Očeta 
 
Bralec 1 
Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! 
Gospoduje naj ribam morja in pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej laznini, 
ki se plazi po zemlji!« Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi 
ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. (1 Mz 1,26–27) 
 
Bralec 2 
Bog nas je ustvaril po svoji podobi, vsak izmed nas je unikat, je edinstven in 
neponovljiv. Ustvarjeni smo kot osebe, svobodni, zmožni graditi občestvo in 
živeti ljubezen, ki je svobodna, popolna, zvesta in rodovitna. 
 
+ O Jezus, blagoslovi me; Sveti angel; Pod tvoje varstvo;  
Slava Očetu 
 
/beseda za lahko noč/ 
 
+ Blagoslov duhovnika 
 
Pesem: (na plakatu, ki se ga prinese na UT) 

Dobri Bog, res hvala ti za ta današnji dan, 
ki z ljubeznijo zapisal si ga v svojo dlan. 
Blagoslovi naš počitek, zdaj gremo vsi spat, 
in hvala ti, ker nas imaš neskončno rad.  
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TOREK           Moški sem. Ženska sem. 
 
INTONACIJA DNEVA 
 
Pesem: Moj svet, tvoj svet (na listih), Ko čutiš to (89) 
 
+ V imenu Očeta 
 
  Angel Gospodov (vodi duhovnik) 
 

 Bralec 1 (1 Mz 2, 18-25) 
18 GOSPOD Bog je rekel: »Ni dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom 
pomoč, ki mu bo primerna.« 19 GOSPOD Bog je izoblikoval iz zemlje vse živali 
na polju in vse ptice pod nebom ter jih pripeljal k človeku, da bi videl, kakšna 
imena jim bo dal, in da bi vsako živo bitje imelo tisto ime, ki bi mu ga dal človek. 
20 Tako je človek dal imena vsej živini in vsem pticam na nebu in vsem živalim 
na polju, za človeka pa se ni našla pomoč, ki bi bila njemu primerna. 21 GOSPOD 
Bog je tedaj storil, da je na človeka leglo trdno spanje in je zaspal. Vzel je eno 
njegovih reber in tisto mesto napolnil z mesom. 22 GOSPOD Bog je iz rebra, ki 
ga je vzel človeku, naredil ženo in jo pripeljal k človeku. 23 Tedaj je človek rekel: 
»To je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa; ta se bo imenovala 
móžinja, kajti ta je vzeta iz moža.« 24 Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater 
in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso. 25 Bila pa sta oba naga, človek in 
njegova žena, a ju ni bilo sram.  
 
/trenutek tišine/ 
 
(bereta fant in punca) 
 

 Bralka 
Si že kdaj pomislila, zakaj si ustvarjena tako, kot si? Si se kdaj spraševal, zakaj 
si ustvarjen tako, kot si? 
 

 Bralec 
Kaj zares pomeni biti moški ali biti ženska? Zaradi česa si nekaj posebnega? 
Zaradi česa si preprosto … ti? 
 

 Bralka 
Draga ženska … Že po svoji naravi nosiš v sebi skrivnost. Opremljena si z večjo 
sposobnostjo dobesedno čutiti, kar čutijo drugi. Nič na svetu se ne more 
primerjati s tvojo lepoto, z lepoto ženske. Ženske imajo edinstveno vlogo v 
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razodevanju Boga svetu. Svet mora videti sijaj, lepoto, sočutje in moč prave 
ženskosti. (Evert: Teologija telesa zanjo) 
 

 Bralec 
Dragi moški … Prava moškost zahteva notranjo moč. Če moški nima notranje 
moči, je živo protislovje tega, kar pomeni biti moški. Poklican si, da se žrtvuješ 
za dobro drugih, ne pa da druge žrtvuješ za lastno korist. Pogled na tvoje telo 
razodeva, da nisi ustvarjen sam zase. Ustvarjen si za to, da iz sebe narediš dar 
za druge. K poslanstvu očetovstva je poklican čisto vsak moški že zato, ker je 
moški. Ta klic je vtisnjen vate. (Evert: Teologija telesa zanj) 
 
Pesem: Spremenil srca je (174)  
 

 Bralka 
Ženska je na poseben način poklicana za posredovalko in pričevalko ljubezni, ki 
ni le človeška, ampak tudi Božja lastnost. V Apostolskem pismu o dostojanstvu 
ženske papež Janez Pavel II. pravi, da je ženska enakovredna moškemu. Ne 
dovoljuje nikakršnega gospodovanja nad ženskami. Zapisal je: »Če je prizadeta 
enakost, ki izvira od samega Boga Stvarnika kot dar in pravica in je žena na 
izgubi, se hkrati zmanjša tudi resnično moževo dostojanstvo. Osebne zmožnosti 
ženskega bitja niso manjše od zmožnosti moškega bitja, samo drugačne so. 
Ženska mora stremeti za tem, da se 'uresniči' kot oseba; na temelju svojih 
zmožnosti mora delati za svoje dostojanstvo in poklicanost v soglasju z 
bogastvom svojega ženskega bitja, ki ga je prejela na dan stvarjenja v dediščino 
kot sebi lasten izraz 'bogopodobnosti'.« Papež je iskreno naklonjen mnogim 
ženskim prizadevanjem, vendar svari pred »pomoženjem žensk«: Ženska naj 
ne stremi za pridobitvijo značilnih moških svojstev, ki so v nasprotju z njeno 
žensko »posebnostjo«, ker bi tako utegnila izmaličiti in izgubiti svoje bistveno 
bogastvo.  
(Vir: http://sv-jozef-maribor.si/index.php/cerkveno-leto/navzocnost-zenske-v-
svetem-pismu-in-cerkvi) 
 

 Bralec 
»Na vse možne načine sem poskušal moškim pomagati razumeti, da ti nobena 
ženska ne more reči, kdo si kot moški. Moškost se daje z moškostjo. Ne more 
priti iz drugega vira. Da – ženska lahko moškemu veliko ponudi. Lahko je 
njegova spremljevalka, njegov navdih. Vendar ne more biti potrditev njegove 
duše. Kot moški moramo svoje vprašanje nesti k Bogu, svojemu Očetu v 
nebesih. Samo on ve, kdo smo v resnici. Samo on lahko nad nami izreče sodbo. 
Moški gre k Evi, da ponudi svojo moč. Ne gre k njej, da bi moč dobil« (Eldredge: 
Očarljiva, 2005). 
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 Tebe ljubim, Stvarnik moj; O Gospa moja; Slava Očetu  
 

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



- 21 - 
 

DELO V SKUPINI 
 
Cilj 

 Poznavanje moške in ženske narave, medsebojnih podobnosti in 
razlik, ki se dopolnjujejo. 

 
 

Za dijake je primernejši prvi del in zaključek, medtem ko je za študente bolj 
primeren osrednji del in zaključni del. 
 
IGRA 
1. OPONAŠANJE (pri igri je potrebno opozoriti, da nismo žaljivi do drugega spola!) 
Če imamo dokaj enakomerno razporejene fante in dekleta v skupini, jih 
razdelimo po spolih. Na voljo imajo nekaj trenutkov, da se spomnijo neke 
situacije in tipičnih stavkov, izgovorov ipd., ki bi jih v tej situaciji uporabil 
nasprotni spol. Nato nekdo začne in pove prvo situacijo ter zaigra odziv (torej 
fantje zaigrajo neko situacijo in se odzovejo, kot bi se odzvale ženske). 
Nasprotni spol prav tako prikaže neko situacijo in odziv, ki je značilen za 
nasprotni spol. Tako spoznavamo, kako se nasprotni spol odziva. 
  
2. Dodatna igra: ZNAČILNI GIBI 
Iz skupine izberemo nekaj prostovoljcev, predvsem je pomembno, da je med 
njimi vsaj 1 fant in 1 dekle. Lahko jih je tudi več, sploh če bo kakšen udeleženec 
odstopal od povprečja in gibov ne bo naredil "kot pričakovano". :)  
Postavijo naj se tako, da jih vsi vidijo. Potem animator da navodilo, naj si 
pogledajo nohte (fantje pogledajo naravnost na roke, dekleta navadno roke 
obrnejo in pokrčijo prste), podplate (fantje nogo obrnejo spredaj, dekleta 
elegantno zadaj) in naj ugasnejo vžigalico (fantje zamahnejo z roko, dekleta jo 
upihnejo). Tako se malo pozabavate, ko ugotovite, da morda nekatere gibe 
izvajamo prav značilno vsak spol na svoj način. Ampak seveda ni nujno, da se 
to res zgodi (lahko kdo vse naredi ravno obratno, kot bi pričakovali). Tako se 
preko igre uvedete v razlike med moškim/žensko.  
 
 
DINAMIKA - MOŠKI/ŽENSKA SEM 
Animatorja naj se glede na skupino odločita, katero obliko dinamike bosta 
izvedla (pri dijaški obliki so lastnosti že navedene in jih zgolj razvrstijo, pri študentski 
pa jih zapišejo sami).  
 
Dijaki 
(Pripomočki: Barvni plakati – moder za moškega in roza za žensko, manjši listki 
z napisanimi lastnostmi, pisala, lepilo → pripravi pisarna.) 
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Vsak udeleženec dobi nekaj listkov, na katerih so naštete različne lastnosti, ki 
lahko veljajo za moškega, žensko ali pa oba hkrati. Udeležencem damo na 
razpolago nekaj časa, da sami razmislijo in opredelijo, katere doživljajo kot 
moške oziroma ženske lastnosti. Nato vsak od udeležencev nalepi svoje listke 
na ustrezen plakat (»Ženska sem.« ali »Moški sem.«).  
Besede/lastnosti: 
Čustvenost, razumsko odločanje, odločnost, pogum, notranja moč, skrb za 
druge, empatičnost, varnost, pozornost, odkritost, sočutje, »vedno imam prav«, 
samozavest, ranljivost, neodvisnost, želja po ljubljenosti, želja po spoštovanju, 
finančna odgovornost, iskrenost, zvestoba, žrtev, zaščitništvo, potrditev, 
potrpežljivost, strah pred zavrnitvijo, nežnost, lepota, vodstvo.  
 
 
Študenti  
(Pripomočki: Barvni plakati – moder za moškega in roza za žensko, manjši listki, 
pisala → pripravi pisarna.) 
Enako kot pri dijakih, le da jim na začetku damo nekaj časa, da sami premislijo, 
katere lastnosti prepoznavajo oziroma jih opredeljujejo kot moškega ali žensko. 
Razmislijo tudi o lastnostih, ki jih kot značilne prepoznavajo pri nasprotnem 
spolu. Potem jih zapišejo na listke in nalepijo na plakat ali pa kar direktno 
zapisujejo na plakat. 
 
 
KAKOR JE BILO V ZAČETKU …  
(Odlomek 1 Mz 2,18–25) 
 
18 GOSPOD Bog je rekel: »Ni dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom 
pomoč, ki mu bo primerna.« 19 GOSPOD Bog je izoblikoval iz zemlje vse živali 
na polju in vse ptice pod nebom ter jih pripeljal k človeku, da bi videl, kakšna 
imena jim bo dal, in da bi vsako živo bitje imelo tisto ime, ki bi mu ga dal 
človek. 20 Tako je človek dal imena vsej živini in vsem pticam na nebu in vsem 
živalim na polju, za človeka pa se ni našla pomoč, ki bi bila njemu primerna. 21 
GOSPOD Bog je tedaj storil, da je na človeka leglo trdno spanje in je zaspal. 
Vzel je eno njegovih reber in tisto mesto napolnil z mesom. 22 GOSPOD Bog je 
iz rebra, ki ga je vzel človeku, naredil ženo in jo pripeljal k človeku. 23 Tedaj je 
človek rekel: »To je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa; ta se 
bo imenovala móžinja, kajti ta je vzeta iz moža.« 24 Zaradi tega bo mož 
zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso. 25 Bila pa 
sta oba naga, človek in njegova žena, a ju ni bilo sram. Bog nas je ustvaril kot 
moškega in žensko. 
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Vprašanja za pogovor 
 Kaj je tisto, kar me dela žensko/moškega?  
 Katere lastnosti (glede na prvo dinamiko) so značilne za moškega oz. 

žensko? 
 Katere so tiste lastnosti, v katerih prepoznavam svojo 

ženskost/moškost; katere so tiste lastnosti, ki se mi zdijo značilne za 
nasprotni spol?  

 
 
ZNAČILNOSTI, KI NAJ BI JIH DEKLETA IN FANTJE VEDELI DRUG O 
DRUGEM (Vir: Kdo sem? 1; Vera in kultura, 2004, str. 103.) 

  
Udeleženci dobijo kot “delovno gradivo” natisnjeno na listih: 
Dekleta so analitična. Vedno hočejo 
najti pojasnilo za določeno stvar in 
se rade spuščajo v podrobnosti. 

Fantje so konkretni. Njihov način 
mišljenja je pogosto bolj realen in 
sistematičen.  

Skoraj vedno so dekleta bolj 
občutljiva kot fantje. Njihova 
čustva pogosto nihajo. 

Tudi fantje so občutljivi! 

Dekleta rada govorijo o svojih 
problemih in iščejo pomoč. Vedno 
izražajo, kaj občutijo in kako se 
počutijo.  

Fantje svoje težave radi zadržijo v 
sebi in jih rešujejo sami.  

Dekleta posebej potrebujejo: 
varnost, pogovor, izmenjavo 
mnenj, priznanje, sprejetost, 
vdanost.  

Fantje posebej potrebujejo: 
zaupanje, sprejemanje, priznavanje, 
občudovanje, naklonjenost, 
opogumljanje. 

Dekle se dobro počuti, če lahko 
zaupa svoja čustva in probleme.  

Fantovska samozavest je povezana s 
koristnostjo in dobrim rezultatom. 

Dekleta motivira in jim krepi 
zavest, če vedo, da nekdo skrbi 
zanje. 

Fante motivira spoznanje, da so 
nekomu potrebni. 

  
 
MOŠKI/ŽENSKA SKOZI RAZLIČNE POGLEDE 
Pred udeležence položimo plakata (moški, ženske) z očitnimi razlikami med 
obema spoloma. 
  

 BIOLOŠKI POGLED (Vir: Evert: Teologija telesa zanjo in zanj.) 
 
Pripomoček: graf hormonskih nihanj pri ženski in moškemu (iz bioloških 
danosti; pripravi pisarna) 
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/za animatorja/ 
Ženska: »Že po svoji naravi nosiš v sebi skrivnost. Ta lastnost ženskosti se ne 
kaže samo v osebnosti ženske, ampak tudi v njenem telesu. Dr. Alice Von 
Hildebrand je v svoji knjigi The Privilege of Being a Woman poudarila: »Vsi 
ženski spolni organi so skriti pogledu: odmaknjeni so v notranjost njenega 
telesa. Kar je skrito, se ponavadi nanaša na nekaj globokega in skrivnostnega: 
skrijemo skrivnosti; skrijemo, kar je osebno in intimno.« Telo ženske razodeva 
globoko resnico o tem, kdo je kot oseba. Ker je ustvarjena po božji podobi, to 
pomeni tudi, da njeno telo razodeva nekaj resnice o Bogu« (TT zanjo, str. 11). 
  
Moški: »Če primerjamo moško in žensko telo, je ena najočitnejših razlik moška 
moč v primerjavi z nežnostjo ženske postave. Moč so vedno povezovali z 
moškostjo. Moč moškega telesa kaže na nekaj globljega. Odkriva notranjo moč, 
ki jo ima moški. To ne pomeni, da ženske nimajo moči in sposobnosti za 
pogumno prenašanje trpljenja. /…/ Kljub temu lastnost telesne moči kaže na 
globljo stvarnost, in sicer, da prava moškost zahteva notranjo moč. Prepričanje, 
vztrajnost, značaj in pogum opredeljujejo moškega bolj kot karkoli drugega. 
Kako žalostno je videti moškega, ki je pripravljen trdo garati in vse žrtvovati za 
popolno telo, ni se pa sposoben upreti eni sami skušnjavi« (TT zanj, str. 9–10). 
  
Nekaj bioloških dejstev: »V adolescenci ženski možgani dozorijo dve do tri 
leta bolj zgodaj kot moški. Dejansko imajo moški dvakrat več prostora v 
možganih namenjenega spolni sli. Po drugi strani imajo ženski možgani 11 % 
več nevronov v središčih za jezik in poslušanje ter fizično večja področja, ki 
pokrivajo čustva in spomin. Pri ženskah sta leva in desna hemisfera možganov 
nevrološko bolj povezani kot pri moških že od časa pred rojstvom dalje. Zaradi 
tega imajo ženske boljše sposobnosti govora, izražanja misli in čustev. Ženska 
na dan izreče skoraj trikrat več besed kot moški (20.000 proti 7.000), ima večjo 
sposobnost dojemanja tujih čustev ter izražanja empatije.   
Že pri starosti enega leta so deklice bolj kot fantki sposobne odziva na človeka, 
ki izgleda žalosten ali prizadet.  
Ko ženska odrašča, so njeni možgani vse bolj izurjeni v intuiciji, prepoznavanju 
obrazne mimike in razbiranju razlik in odtenkov v glasu druge osebe. Ženski 
možgani so usposobljeni, da iz trenutka v trenutek razbirajo nebesedna 
znamenja najglobljih občutenj drugih. Nasprotno pa se moški šele ko dejansko 
vidijo solze, globoko v sebi zavedo, da je nekaj narobe. Značilen odziv moškega 
na čustvo je, da se mu, če se le da, izogne« (TT zanjo, str. 27–28). 

  
 
Vprašanja:  

 Kaj so temeljne biološke razlike med moškim in žensko? 
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 V čem se razlikujemo in v čem smo si podobni? 
 
 DOŽIVLJANJE  

 
/za animatorja/ 
Ženska je navadno bolj pod vplivom čustev in jih tudi bolj izraža, medtem ko 
pri moških to ne velja v takšni meri, in sicer čustev ne kažejo navzven. Moški 
dogodke in stvari sprejema bolj razumsko, ženska pa bolj čustveno.  

 
Vprašanja:  

 Kako se soočaš z nepredvidljivimi stvarmi v življenju kot 
moški/ženska?  

 Te hitro zajamejo čustva ali stvari trezno razumsko premisliš? 
 
  

 POTREBE IN HREPENENJA MOŠKEGA/ŽENSKE  
/za animatorja/ 
Vezi med fanti oz. moškimi so lahko prav tako intenzivne kot med dekleti, 
vendar temeljijo manj na pogovoru in bolj na skupnem preživljanju časa.  
Namen: Spoznamo, da je fantom pomembna neka dejavnost, aktivnost (npr. 
šport, pogovori o avtomobilih, tehnologiji, manj pa pogovori o njih samih in 
njihovih občutkih), medtem ko je dekletom pomemben medsebojni pogovor, 
klepet, izražanje osebnih občutij, slišanost od prijateljic (gredo na kavo, na 
sprehod …).  
Ženske so po naravi nagnjene k medsebojnim odnosom – negujejo jih, skrbijo 
zanje, razmišljajo o njih, sanjajo o njih … Moški pa imajo svoje misli in 
prizadevanja prvenstveno na drugih področjih. 
Dejstvo je, da obstaja razlika v dojemanju življenja in istih situacij. Različno 
vidimo, različno slišimo, različne stvari so nam pomembne. Najbolj tipičen 
primer: moški reče pusti me sedaj 10 min pri miru in to dejansko misli, ker rabi 
mir, ko pride iz službe, da se odklopi, nato pa je lahko popolnoma predan. 
Ženska reče pusti me pri miru in si v večini primerov želi, da pride nekdo za njo 
in jo potolaži. In poznati te različnosti v načinih funkcioniranja je bistveno za 
sobivanje drug z drugim.  
 
Vprašanja:  

 Za fante: Kakšen bi bil za vas najbolje preživet čas s prijatelji? 
Kaj bi počeli?  

 Za dekleta: Kakšen bi bil za vas najbolje preživet čas s 
prijateljicami? Kaj bi počele?  

 Katere so potrebe moških, potrebe žensk?  
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 Ali jih pokažeš navzven?  
 

 HREPENENJE 
/za animatorja/ 
Ženski je pomembno, da ji moški pove, da je lepa, dragocena, da jo ima rad. 
Moškim je pomembno, da jih ženske pohvalijo, da so kakšno stvar dobro 
naredili, da pohvalijo njihovo idejo. Prav je, da ženska moškemu dopusti, da 
izrazi svoje mnenje in da se prepusti njegovemu vodenju, ker jo tudi to dela 
žensko, prav tako pa skrb za druge moškega naredi moškega.   
Ženske velikokrat nehote zatrejo moške – npr. fant ima neko idejo, dekle takoj 
pove, da ta ni tako dobra, da ima boljšo … – to moškega veliko bolj prizadene, 
kot če fant to reče punci.  

  
Vprašanja:  

 Katera hrepenenja doživljaš kot moški/ženska?  
 Kaj si želiš od fantov/deklet? 
 Katere besede, dejanja bi te razveselila? 
  

ENAKOVREDNOST ≠ ENAKOST 
Najprej se pogovorimo o tem, kaj pomenita besedi enakost in enakovrednost. 
Pomembno je, da se zavemo, da se lastnosti moških in žensk bistveno 
razlikujejo, da smo tudi ustvarjeni tako, da se skupaj dopolnjujemo. Ne 
razlikujemo pa se po vrednosti v božjih očeh, saj smo vsi ustvarjeni po božji 
podobi, Bog nas je poklical in ustvaril kot moškega in žensko, smo enakovredni. 
Zagotovo pa nismo enaki, saj smo že prej ugotovili, da se naše lastnosti, ki nas 
opredeljuje kot moške oz. ženske, razlikujejo. 

 Kaj bi opredelili kot enakost? Navedite nekaj primerov.  
Primer: Učenci smo vsi enako. :) Torej vsi na Uskovnici smo si enaki v 
tej značilnosti oz. lastnosti, da smo Jezusovi učenci. Vsi se še vedno 
učimo in se bomo učili od Njega. 

 Ali smo moški in ženske enaki? (Moški zaradi svojih lastnosti, ki ga 
opredeljujejo, ni manj vreden od ženske in njenih lastnosti, ter 
obratno). 

  
Definicija:  Enakost = lastnost, značilnost enakega; ki se po lastnostih, 

značilnostih ujema, ne razlikuje (SSKJ) 
  Enakovrednost = po vrednosti enak drugemu (SSKJ) 
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ZA ŠTUDENTE 
 
Mini osebno delo 
Vsak udeleženec dobi na listu natisnjen odlomek iz Pisma Efežanom (Ef 5,21-
24). Vsakdo si najprej na papir zapiše svoje odgovore, nato pa si podelimo 
kakšno misel. 
 
/Animator še prej razloži, da odlomek sicer govori o možu in ženi, vendar se 
to nanaša tudi na splošen odnos med moškimi in ženskami in nam razkriva 
globoko resnico o moškosti in ženskosti./ 

 
21 Iz spoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. 22 Žene naj bodo 
podrejene svojim možem kakor Gospodu, 23 mož je namreč glava ženi, kakor 
je Kristus glava Cerkvi, ker jo je odrešil, saj je njegovo telo. 24 In kakor je 
Cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo v vsem žene možem. 
  

1. Kako razumem, da je mož glava ženi? 
2. Kako razumem, da naj bo žena podrejena možu? 
3. Se s tem strinjam oziroma me kaj moti? 

  
Animator vodi pogovor in udeležence izzove z možnimi odgovori, ki so 
napačni: 

1. moški = glava; pomeni, da gospoduje, ukazuje, je tiran, gleda 
samo nase, na svoje potrebe, izživlja se in zlorablja svojo moč  

2. ženska = podrejena; nesvobodna, brez lastnega mnenja, šibka, 
ne razmišlja s svojo glavo, uboga moža 

  
/Na drugi strani lista/ 
»25 Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus ljubil Cerkev in dal zanjo sam 
sebe, 26 da bi jo posvetil, potem ko jo je očistil s kopeljo vode in besede, 27 tako 
da bi imel to Cerkev pred sabo v vsem njenem sijaju, brez madeža, gube ali 
česa podobnega, namreč sveto in brezmadežno. 28 Tako so tudi možje dolžni 
ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. 29 Saj 
vendar ni nihče nikoli sovražil svojega telesa, temveč ga hrani in neguje, kakor 
Kristus Cerkev: 30 smo namreč udje njegovega telesa. 31 Zato bo mož zapustil 
očeta in mater in se navezal na svojo ženo in bosta v dveh eno telo. 32 Ta 
skrivnost je velika; s tem mislim na razmerje Kristusa do Cerkve. 33 Zatorej naj 
tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo kakor sebe, žena pa naj spoštuje 
moža.« 
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/za animatorja/  
Razlaga pojmov GLAVA in PODREJENA (pripomočki – trnjeva krona ali žeblji in 
kladivo) 
Da bi pravilno razumeli, kaj pomeni, da je moški glava ženi in žena podrejena 
možu, moramo pogledati na celoten kontekst. 
  
GLAVA – ''kakor je Kristus glava Cerkvi'' 
Glava v tem pomenu pomeni predvsem vodstvo. Da bi bolje razumeli kakšno je 
to vodstvo, pa moramo pogledati, kakšen odnos ima Kristus do Cerkve. 
Ključni izrazi, ki se v odlomku nanašajo na moške: 

 Glava ženi 
 Ljubite žene kakor Kristus Cerkev 
 Dal zanjo sam sebe 
 jo posvetil 
 jo postavil predse 
 hrani in neguje 
 dolžni ljubiti žene 
 ne sovraži svojega telesa 

 
Jasno je, da smo vsi – moški in ženske – poklicani, da živimo ljubezen po 
Jezusovem zgledu. Vendar pa Jezus k posnemanju na poseben način kliče prav 
moške in pred njih postavlja zgled resnične moškosti, ki je utemeljena v 
nesebičnem darovanju. 
Na prvi pogled se morda zdi, da so moški s tem posebnim zgledom privilegirani 
– Bog sam moškemu daje zgled. A zavedati se moramo, da ljubezen, h kateri 
so poklicani, ni lahka. /Če so na voljo pripomočki (trnjeva krona ali kladivo in 
žeblji), jih animator postavi v sredo in udeležence povabi k premišljevanju o 
tem, kakšen zgled nam je zapustil Jezus./  
Posnemati Kristusa v odnosu do ženske pomeni prehoditi vso pot, ki jo je 
prehodil Jezus – poleg radosti (vstajenja) vključuje tudi krvavi pot, razgaljenje, 
bičanje, zasramovanje, nošenje križa, križanje in smrt. 
Biti glava ženi v resnici pomeni dati zanjo sam sebe. Resnična moškost torej ni 
najprej nekaj, kar bi si samo po sebi želel, ampak je predvsem klic, h kateremu 
smo moški poklicani, je poslanstvo, za katerega nas je Bog ustvaril in usposobil. 
V resnici je to tudi pot k izpolnitvi naših najglobljih hrepenenj po biti, vodstvu, 
odgovornosti, moči, darovanju, skrbi in ljubezni. 
 
PODREJENOST – '' kakor je Cerkev podrejena Kristusu'' 
Pomembno je zavedanje, da k podrejenosti niso poklicane le ženske, temveč 
vsi: ''Iz spoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu.' (Ef 5, 21). ''Med 
vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš 
strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin 
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človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v 
odkupnino za mnoge.' (Mr 10,43-45). 
Podrejenost je v prvi vrsti poklicanost vsakega kristjana in pomeni darovanje 
samega sebe za drugega, postaviti drugega pred sebe. 
V tem odlomku pa se na poseben način 'podrejenost' nanaša na ženske. 
Ključni izrazi, ki v odlomku opisujejo ženske: 

•  podrejena možu 
•  brezmadežna 
•  sveta 
•  spoštuje moža 
•  se pusti biti ljubljena 

Ženskost je v teh besedah opisana predvsem z velikim dostojanstvom, ki 
pripada vsaki ženski in zaradi česar je vredna tako velike ljubezni, kakršno je 
Kristus izkazal Cerkvi. 
Biti podrejen v odnosu do moškega pomeni priznanje njegove moškosti, 
avtoritete in moči. To pa ne pomeni zanikanje svojega dostojanstva in vrednosti 
– prav nasprotno – ko moškemu ženska da priznanje in spoštovanje, mu hkrati 
govori o tem, da je nadvse vredna, da moški svojo moč v ljubezni daruje zanjo. 
Resnična ženskost je tako zahtevna naloga tudi za ženske – pomeni nenehen 
trud, da se ženska pusti biti ljubljena, vidi v sebi vrednost in dostojanstvo, ki ni 
odvisno od drugih in ji ga nihče ne more odvzeti, če tega sama ne dovoli. 
Čudovit zgled nam je Marija, ki v svoji podrejenosti izžareva vso moč in lepoto 
svoje ženskosti. Podrejenost v pravem pomenu tako v resnici pomeni pot k 
izpolnitvi ženskih najglobljih hrepenenj po ljubljenosti, dostojanstvu, vrednosti, 
varnosti in zaščiti. 
/konec dela za študente/ 
  
 
IZVIRNA MOŠKOST/ŽENSKOST! 
Pred udeležence položimo šest listkov, na katerih so napisani naslednji pojmi: 
SKRIVNOST, ODNOS, LEPOTA, MOČ, POBUDA, ODGOVORNOST. Najprej 
skušamo pojme razdeliti glede na to, komu bolj pritičejo (ženski/moški). Nato 
se o pojmih pogovarjamo.  
Skozi celotni pogovor se ne bomo mogli izogniti pogovoru o spolnosti, vendar v 
tem delu ni bistveno to, da rešimo vsa vprašanja in dileme. Pomembno pri tem 
pa je, da izpostavimo:  
- da je spolnost nekaj čudovitega, saj nas je Bog ustvaril po svoji podobi; tudi 
kot spolna bitja; spolnost je velika skrivnost in sama po sebi ni nekaj grešnega; 
spolnost je nekaj najčudovitejšega; 
- da smo v svojem bistvu zaznamovani s spolnostjo in da tega ne moremo 
pomesti pod preprogo; tudi ne moremo zbežati pred njo; spolnost mora postati 
del našega življenja; 
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- da v spolnosti ne gre le za spolne odnose, gre za odnos, ki ga imam do 
nasprotnega spola, do sebe; spolnost se ne začne v postelji, temveč se začne 
v mojem srcu, v mojem pogledu, moji misli, moji besedi; v vsakem trenutku in 
v vsakem stanu (tudi če sem samski). 
  
 
SKRIVNOST (grško: ‘mysterion’ – izhaja iz korena ‘myein’, ki pomeni 
obnemeti, zapreti usta) 
/kratka razlaga za animatorja/ 
Telo ženske, ustvarjeno po Božji podobi, razodeva nekaj resnice o Bogu. Že v 
Stari zavezi je navzočnost Boga pogosto zavita v skrivnost (npr. Presveto v 
templju). Ko je Bog svoje veličastvo skril pred Izraelci, jih je s tem naučil 
globoke resnice, da je svet. Tudi žensko telo je nekaj svetega, skrivnostnega. 
Obstaja določen razlog, zakaj si dekleta želijo biti zaželene, iskane, ljubljene. 
Obstaja določen razlog, zakaj si moški želijo osvojiti žensko srce. »Namesto 
da bi iskala idealnega moškega, postani idealna ženska in pusti, naj te on 
poišče.« Ženska je tako skrivnostna, da ob njeni lepoti obnemiš in jo lahko le 
občuduješ. 
Današnja družba na žalost govori ženskam ravno nasprotno: »Če si res tako 
lepa, se pokaži!« Zaradi izvirnega greha, pritiskov družbe, ker ženska ne 
verjame v lastno dostojanstvo, ker želi dobiti zunanjo potrditev, lahko hitro 
razvrednoti svoje telo. To se konkretno kaže in odraža v pornografski kulturi, 
seksualiziranih reklamnih oglasih, opolzkem govorjenju, predrznem oblačenju, 
neposrednem zapeljevanju, itd. Ženska, ki se zaveda svoje vrednosti, se bo 
vsemu temu uprla z besedami: »Pokrivam se zato, ker sem toliko vredna. Telo 
mi ni dano zato, da bi ga razgaljala pred vami.« Tudi sv. Janez Pavel II. 
poudarja, da moramo »biti gospodarji lastne skrivnosti«. Ženska se mora 
sama odločiti, komu se bo odkrila. Vsaka ženska je vredna ljubezni. Vredna je 
osvajanja. Ker je tako neprecenljiva vrednost, se odkrije le tistemu moškemu, 
ki je vreden biti njen mož.  

  
Vprašanja: 

1. Kaj je največja skrivnost in kako naj jo ženska ohranja? 
2. Kakšno vlogo ima pri tem obleka? Je prav, da ženska pokaže vse svoje 

“telo”? 
3. Kako gledaš na »sexy« oglase, opolzko govorjenje, pornografsko 

industrijo …?  
4. Kolikšna je odgovornost moškega v odnosu do ohranjanja dostojanstva 

ženske?  
5. Kako ji lahko pri tem pomaga moški? 
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ODNOS (potreba po sprejemanju drugega) 
/za animatorja/ 
Ker sveta Trojica obstaja kot odnos med Osebami (Očetom, Sinom in Svetim 
Duhom) in smo ustvarjeni po njeni podobi, pomeni, da smo ustvarjeni za 
medosebne odnose. Če je kdaj koli obstajalo bitje, ki je ustvarjeno za odnose, 
je to ženska! Če moški kvaliteto svojega življenja meri po uspehu, ga ženska 
meri po uspešnosti v odnosih.  
Že od stvarjenja naprej je bila odprtost za druge priznana kot bistvena 
lastnost in dar ženske narave. Prav odprtost moškemu ženski omogoča, da 
postane nosilka življenja. To je podobno kot pri Bogu, ki daje dar 
nadnaravnega življenja in mi moramo biti odprti, da ga sprejmemo. 
Mnogokrat se zgodi, da zaradi greha ali zlorabe ženska ni sposobna 
sprejemati.  
Nekateri primeri: 
- Zaradi grehov iz preteklosti ne verjame, da je še vredna sprejeti ljubezen in 
biti ljubljena. 
- Nekatere ženske se zaradi spolne zlorabe zaprejo pred moškimi in jih ne 
spustijo v svoje življenje. Ker ne zaupajo moškim kmalu ne zaupajo tudi Bogu. 
- Druge ženske dar svoje sprejemljivosti zavračajo z uporabo kontracepcije. 
Ker razumejo spočetje novega življenja kot nekaj slabega, je posledično tudi z 
ženskim telesom nekaj narobe. Takšno razmišljanje je nasprotno Božjemu 
načrtu. 
- V nosečnosti postane žensko telo tabernakelj. S splavom ženska zavrača 
sprejeti dar življenja. S tem nasprotuje svojemu najglobljemu hrepenenju; 
svojemu bistvu; to, kar ženska je; da je mati. 
- Zadnji način nesprejemljivosti ženskosti je lezbištvo. Hudič želi odstraniti 
odnos med moškim in žensko, ki je temeljna podoba božje ljubezni na zemlji.  
Življenje porajajoča ljubezen med moškim in žensko je ikona, »znamenje« 
božje ljubezni do nas. Bog nas ima neizmerno rad, ne zaradi naše popolnosti, 
temveč zato, kar smo: njegova hči, njegov sin. Ko se ženska nauči zaupati 
Bogu in sprejemati njegovo ljubezen, bo lahko tudi bolje ljubila druge.  
 
Vprašanja: 

1. Za koga je odnos bolj pomemben in zakaj?  
2. Kaj zate pomeni odnos? 
3. Kaj pomeni sprejeti življenje in kaj temu nasprotuje? 
4. Katere pasti obstajajo, ko odnos ni pravilen?  

  
 
LEPOTA (odraz Božje lepote) 
/za animatorja/ 



- 32 - 
 

Nič na svetu se ne more primerjati z lepoto ženske. Lepota ima moč, da 
dvigne dušo k Bogu, ker ima sama delež v neskončni lepoti svete Trojice. 
Zato imajo prav ženske edinstveno vlogo v razodevanju Boga svetu. Nadškof 
Fulton Sheen je zapisal: »Zunanja lepota ne prodre v dušo. Vendar pa se 
lepota duše odraža tudi na zunaj.« Bistvenejša od zunanje je notranja lepota 
duše. Zunanja lepota ni slaba, je pa drugotnega pomena glede na tisto, ki je 
večna. Svet mora videti sijaj, lepoto, sočutje in moč prave ženskosti.  
Največja skušnjava za žensko je, da se ne dojema kot lepa. Lahko pa iz 
svojega telesa naredi malik, pade v nečimrnost in svojo lepoto izrablja v svojo 
korist.  
Ni lepše ženske kot tiste, ki se zaveda svoje lepote. V človeškem telesu 
namreč ni nič nečistega. Nečiste pa so lahko misli, nedostojna obleka, … Če 
ženska ceni svojo lepoto in razume, kako visoko jo ceni Bog, potem bo hotela, 
da jo tako gledajo tudi moški.  

  
Vprašanja: 

 Za koga je lepota bolj značilna? Moški/Ženske 
 V čem je ta lepota?  
 Je greh, če je ženska lepa? 
 Kako ženska uporabi ali izrabi svojo lepoto? 
 Ali se ženska mora ličiti?  
 Kako naj odreagira moški, ko sreča lepo žensko? 
 Dekleta, kako se počutite, če vam nekdo da pohvalo o vašem izgledu? 

V katerih okoliščinah vam je prijetna, v katerih neprijetna? 
 Zakaj je pornografija nekaj slabega? 

 
  

MOČ (služenje in žrtvovanje) 
/za animatorja/ 
Moč povezujemo z moškostjo in moč moškega telesa kaže na nekaj globljega. 
Odkriva notranjo moč moškega, ki se kaže v prepričanju, vztrajnosti, 
značaju in pogumu.  
Že v Svetem pismu lahko vidimo, da se je Bog učlovečil kot moški, žrtvoval 
samega sebe, da bi odrešil druge. V tem je vzor vsakega moškega. Poklican 
je, da se žrtvuje za dobro drugih, ne pa da druge žrtvuje za lastno korist. 
Zanimivo je jezuitsko vodilo v fantovskih šolah: »Moški za druge«.  
Če moški zares želi umreti za žensko, naj umre njegovo poželenje. Če moški 
želi žensko zaščititi, naj zaščiti njeno dušo. Nasprotje tega je oblasten moški, 
ki mu je malo mar za dobrobit drugih in je zagledan sam vase. Tak moški le 
zadovoljuje svoje poželenje.  
Moški je na nek način postavljen na bojno polje med ljubeznijo in poželenjem. 
V sebi čuti močno spolno strast, po drugi strani pa mu vse govori, da to ni 
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prav. Moški se mora znova naučiti žensko ljubiti kot svojo sestro. Edina prava 
pot je, da moški dovoli Bogu, da preoblikuje njegovo srce. Da se na novo 
nauči pravega pogleda na ženske ni dovolj le odločitev, ampak je proces, ki 
potrebuje čas, potrpežljivost in molitev. Moški postane pravi le tedaj, ko umira 
samemu sebi.  
Da bi moški izpopolnil svoje spolne želje, mora svojo notranjo moč uporabiti za 
služenje in žrtvovanje. Kadar je v skušnjavi, da bi na žensko gledal kot na 
predmet poželenja, se mora spomniti na njegovo poklicanost ljubezni do nje. 
Kadar je v skušnjavi, da bi žensko izrabil, se mora spomniti, da jo mora ljubiti 
kakor sestro. Ko moški žensko ljubi na ta način, razodeva ljubezen Boga, ki je 
dal življenje za svojo nevesto Cerkev.  

  
Vprašanja: 

 Kje se lahko pokaže moška moč? Čemú jo moški ima?  
 Ali je narobe, če moški gleda žensko? Kdaj ja, kdaj ne? 
 Kdaj je moški plenilec in kdaj zaščitnik? 
 Kaj je to strast in kaj poželenje? 
 Je spolnost nekaj dobrega ali slabega? 
 Kako razumeš besede požrtvovalnost, darovanje, samoobvladanje, 

služenje? So ti te besede domače ali tuje?  
 
 

POBUDA (dar za druge) 
/za animatorja/ 
Ženske odsevajo lepoto samih nebes. Nič čudnega torej, da moške tako 
privlačijo. Ker ima moški veliko večjo raven testosterona in ker ima v sebi 
močnejšo željo, še ne pomeni, da je zaradi močnih spolnih želja grešen. To ni 
moška pomanjkljivost. Res je, da ima moški zaradi izvirnega greha velikokrat 
zamegljen razum, oslabljeno voljo in neurejene želje. Je pa njegova naloga, 
da te želje uredi v skladu z zahtevami pristne ljubezni. Zelo lepa je prispodoba 
v Visoki pesmi, kjer zaročenec ne vdre skozi vrata, je ne pretenta, temveč se 
približa s spoštovanjem in ljubeznijo (pribl. Vp 5,1-2.4-5). 
Moški mora združiti spolno željo in požrtvovalno ljubezen. Glede na anatomijo 
telesa je moški tisti, ki prvi podari sebe ženski, medtem ko ga ona sprejme. 
Moški je ustvarjen po božji podobi in kot tak na poseben način poklican, da 
naredi prvi korak v daru ljubezni ter z iskrenim srcem osvaja žensko. Pokazati 
mora prvi zanimanje za žensko.  
- S tem, ko jo povabim na zmenek, ji prihranim tveganje, da bi bila zavrnjena.  
- Pokažem jasen namen.  
- Zanimanje zase bo sprejela kot poklon in izraz spoštovanja.  
Moški ne more biti pasiven. Mora se naučiti dajati, ustvarjen je, da iz sebe 
naredi dar za druge.  
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Vprašanja: 

 Kaj pomeni truditi se za žensko? 
 Kaj pomeni narediti prvi korak? 
 Je moška naloga, da žensko povabi na zmenek, vodi ples ali zaprosi za 

roko? Zakaj?  
 Ali moje besede in dejanja do žensk govorijo o tem, da so vredne moje 

ljubezni? 
  
  

ODGOVORNOST (rodovitnost, očetovstvo) 
/za animatorja/ 
Moški se mora zavedati svoje odgovornosti za očetovstvo; sprejeti mora in se 
zavedati svoje sposobnosti porajanja življenja. Moški začenja dar življenja, 
ženska pa postane njegovo svetišče. Nekaj najlepšega za moškega je 
očetovstvo. »Otroci so zares najodličnejši dar zakona.« (CS 50) Vsak moški je 
poklican, da daje drugim življenje. Nekateri v zakonu, drugi kot duhovniki, 
tretji kot samski …  
Današnja družba se sooča s krizo očetovstva – ni očeta. Ker mnogi moški niso 
imeli pravega očeta, posledično čutijo nenehno potrebo po dokazovanju, 
obenem pa se čutijo nezadostne in prazne. To se kaže v strahu pred 
odgovornostjo (uporaba kontracepcije, kondomov itd.), materah 
samohranilkah (oče zapusti mamo in otroka), siljenju k splavu (otrok je 
finančno breme, novo življenje jim ni mar), družinah »brez očeta« (ni tesnega 
odnosa z otroki) … V resnici pa je naloga vsakega moškega v tem, da prinaša 
na svet življenje in da daje drugim življenje.  
 

Vprašanja: 
1. Ali mi misel na očetovstvo vliva strah ali se zahvaljujem za ta dar?  
2. Na kakšen način stopam v zvezo? Kakšen cilj imam pred seboj?  
3. Kaj to pomeni biti rodoviten? 

 
 

POSLANSTVO - MATERINSTVO/OČETOVSTVO 
/za animatorja/ 
Bistvo očetovstva in materinstva je, da daruješ svoje življenje nekomu/lahko 
tudi nečemu. Kot je Jezus daroval svoje življenje za nas, tako mi izpolnimo 
svoje življenje, ko ga nekomu darujemo. Pomembno je, da se vprašamo, kaj 
bo ostalo za nami. V čem je naša rodovitnost? Oče in mati živita za družino, 
nekateri živijo za znanost. Tudi če človek živi samsko življenje, se mora 
vprašati, kaj bo zapustil za sabo, s čim bo obogatil svet. 
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Tako moški kot ženske smo poklicani k očetovstvu oz. materinstvu. A 
materinstvo oz. očetovstvo ni samo za poročene, ampak je to temeljna 
poklicanost vsakega moškega oz. ženske v svojem bistvu. Materinstvo je 
poklicanost vsake žene, matere, redovnice, samske ženske. Materinstvo je v 
podarjanju, skrbi, sočutju, v tem, da si ob drugih. Ne gre zgolj za biološko 
materinstvo, ampak za konkretno izražanje te poklicanosti.  
Prav tako je k očetovstvu poklican vsak moški, mož, oče, duhovnik, redovnik, 
samski moški. Očetovstvo je v vodstvu, ščitenju šibkejših (npr. duhovnik živi 
svoje očetovstvo, ko vodi svoje občestvo, skrbi za šibke, svetuje), v usmerjanju, 
v potrditvi, pomoči pri odločitvah.  
 
Vprašanja:  

 Poglej na svoje življenje, v čem vidiš svojo poklicanost k materinstvu 
oz. očetovstvu? 

 Kako se pripravljaš na ta svoj poklic? 
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VEČERNA MOLITEV 
 
Pesem: Ti si spremenil (195) 
 
+ V imenu Očeta 
 

 Bralec 1 
Pred večernim počitkom se za trenutek ustavi in vse, kar te vznemirja, preženi 
proč. Naredi tri globoke vdihe. Ne pozabi, da si v ljubeči Božji navzočnosti. 
 

 Bralec 2 
Danes smo se pogovarjali o tem, v čem smo si ženske in moški podobni, v čem 
različni, kako se dopolnjujemo.  
Bog, ki je ljubezen sama, nas je torej ustvaril, da bi bili kot moški/ženske njegovi 
sinovi/hčere, drug drugemu dar. 
 

 Bralec 1 
Gospod, ustvaril si nas po svoji podobi, zato vemo, da si nas ustvaril iz ljubezni 
za ljubezen. Pomagaj nam, da bomo odprti za to, da bi se učili, živeli in ljubili 
kakor ti. Da bi živeli svojo ženskost in moškost v polnosti. 
 
 O Jezus , blagoslovi me; O Gospa moja; Slava Očetu 

 
Beseda za lahko noč 
 
+ Blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Angelček, varuh moj  
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SREDA           Kaj nosiš? Nahrbtnik življenja 
 
MOLITEV PRED POHODOM - Glej kapljico za tisti dan.  
 
VEČERNA MOLITEV  
 
Pesem: Zamenjam vse skrbi (D70) 
 

+ V imenu Očeta 
 

 Bralec 1  
V tišini se ozri na današnji dan. Prikliči si v spomin, s kom si se danes srečal, s 
kom si na poti spregovoril, kaj si doživel, kaj mislil, govoril in storil. 
 
/nekaj trenutkov tišine/ 
 

 Bralec 2 
Danes smo bili na pohodu. S sabo smo nosili različna bremena, pa ne samo 
tista v nahrbtniku, temveč predvsem tista v duši in srcu.  
Upam, da smo znali ta bremena izročati v Gospodove roke.  
 

 Bralec 1  
Dobri Oče, zahvaljujem se ti za ta dan in vse lepote, ki si mi jih poslal na pot. 
Hvala ti za vsak prehojen korak, vsako izmenjano besedo z drugimi, za mašo v 
naravi ter da skupaj z mano vsak dan nosiš nahrbtnik mojega življenja.  
 
 Kesanje, Pod tvoje varstvo, Slava Očetu 

 
Beseda za lahko noč 
 
+ Blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Dobri Bog (plakat) 
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ČETRTEK       Kristjan v Cerkvi in družbi 
 
INTONACIJA DNEVA 
/že zvečer je potrebno povedati, da morajo zjutraj imeti oblečene puloverje ali 
jopice/ 
 
Pesem: Nasmeh v očeh (118) 
 
+ V imenu Očeta 
 
 Angel Gospodov  
 

 Bralec 1 
Ko sem bil majhen, sem se vsako jutro z navdušenjem zbudil. Vesel sem bil 
novega dne in že razmišljal, kaj vse bi počel. Z leti je prišlo vse več dolžnosti 
in obveznosti. Jutra mi niso nič več všeč. Ko se zbudim, bi najraje zaspal 
nazaj, da bi pozabil skrbi, ki se mi po glavi podijo še od prejšnjega dne, in 
vse, kar me čaka v novem dnevu. Strah mi ne dovoli, da bi vstal. In tudi ko se 
končno le premaknem iz postelje, ostajam v nekem polsnu, ki me varuje pred 
kruto resnico. Tako gre iz dneva v dan. Ampak danes bo drugače. Danes bom 
odložil starega, prestrašenega človeka, ki se boji soočiti z resnico. Danes bom 
oblekel novega človeka! Novega človeka, ki gleda Resnici v oči in v vsaki 
težavi, ki jo prinaša nov dan, vidi priložnost, da to resnico še bolj spozna. In 
ta resnica je Bog. 
 
 Bralec 2 
»Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej in ki ga uničujejo 
blodna poželenja, da se prenovite v duhu svojega uma in oblečete novega 
človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice. Zato opustite 
laž in govorite resnico vsak s svojim bližnjim, saj smo med seboj deli enega 
telesa (Ef 4,22-25).« 
 
 Bralec 3 
Sedaj ste vsi povabljeni, da slečete svoje puloverje, ki predstavljajo starega 
človeka, in nato oblečete pulover od prijatelja na svoji desni ter tako 
simbolično oblečete novega človeka. 
 
Pesem: Mnogo sem prehodil poti (110) 
 

 Bralec 1 
Dragi Bog! Bodi ob meni to jutro, ko sem se odločil, da te bom današnji dan 
pogumno iskal. Daj, da bom pozoren na priložnosti, ki mi jih bo prinesel. Daj, 
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da bom pozoren na brate in sestre okrog sebe. Hvala ti, ker si ta trenutek z 
menoj. In tudi ta trenutek. In tudi ta trenutek … Amen. 
 

 Duhovni vodja 
Da bomo res v današnjem dnevu pozorni tudi drug na drugega, se sedaj 
skupaj povežimo v molitvi.  
 
Tebe ljubim Stvarnik moj, O Gospa moja, Slava Očetu 
 
+ Blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Nočem več ur (129) 
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DELO V SKUPINI 
 
Cilji:  

 Razjasni svoje trenutno mesto v Cerkvi in razmisli, kje je tvoje 
poslanstvo v Cerkvi in družbi. 

 
 
UVODNA IGRA 
Slepi misijonar 
Igranje misijonarja, ki lovi svoje ovčice – misijonar (udeleženec) ima zavezane 
oči in lovi ostale ovčice (udeležence) (njegov cilj je, da polovi vse udeležence). 
Ovčice imajo to omejitev, da lahko v celi igri naredijo samo tri korake. Ko 
izkoristijo tri korake, morajo stati na mestu in čakati, da jih misijonar ulovi. 
Zmaga tista ovčica, ki je ulovljena zadnja.  
 
 
DINAMIKA  
Skupino razdelimo na 2 skupini (odvisno od števila, lahko je tudi celotna skupina 
skupaj) Voditelj podaja navodilo udeležencem: 
- vsaka skupina lahko ima na tleh samo 4 noge, 5 rok, ena zadnjica, en hrbet 
in ena glava (animator prilagodi glede na udeležence, stopnjuje se težavnost, 
več nalog, torej si animator izmišljuje sproti koliko udov telesa posamezne 
skupine naj bo na tleh) 
- Zadnja naloga: skupina mora v tišini iz svojih teles sestaviti cerkev in okoliški 
ambient -  
 
 
ŽUPNIJA, KRST, SKUPNOST 
/Za animatorja/ 
Zgodovina krsta/simbolika: 
Prvi je krščeval že Janez Krstnik, ki je krščeval z vodo, s krstom pokore, Jezus 
pa krščuje s Svetim Duhom (Lk 3,16). Voda predstavlja očiščenje grehov, ki 
so nam izbrisani s sv. krstom, in preporod v novo življenje. V začetku so se 
kristjani krstili tako, da so se celi potopili v bazenu ali reki, kar simbolizira smrt 
starega človeka, ki v vodi »umre« in se ponovno »rodi«. Pri krstu torej umre v 
nas stari človek, z njegovimi strastmi in egoističnim pogledom.  
Milosti, ki jih prejmemo pri krstu, so nezasluženi dar Kristusa, saj je on to 
odslužil za nas na križu in si človek s svojimi deli ne more zaslužiti odrešenja 
(čeprav so dela potrebna, da ostaja vera živa). 
 
Ko so krščenci prišli iz bazena, so jih ogrnili v belo oblačilo, kar prav tako 
simbolizira čistost. Ta bela oblačila so nosili en teden in so jih slekli na Belo 
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nedeljo, nedeljo po Veliki noči. Včasih so namreč krščevali na večer velike 
sobote. 
S krstom postanemo del Cerkve, Božji ud, preko katerega Bog 
uresničuje svoje načrte, zato sprejmemo tri službe: duhovniško, 
preroško in kraljevsko.  
Duhovniška: Gradnja osebne vere 
Preroška: Zgled verskega življenja 
Kraljevska: Delati za druge 
Seveda pa v življenju nihamo od novega človeka v Kristusu nazaj k staremu 
človeku, saj je naša narava slabotna. Zato potrebujemo, stalno očiščevanje … 
pri spovedi, po molitvi, dobrih delih … 
 
 
POGOVOR V SKUPINI 
 
1 Kor 12,12-27 
12 Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, 
čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus. 13 V enem Duhu smo bili namreč mi 
vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo 
pili enega Duha. 14 Tudi telo namreč ni sestavljeno iz enega telesnega dela, 
ampak iz več delov. 15 Če bi noga rekla: »Ker nisem roka, ne spadam k 
telesu,« vendarle spada k telesu. 16 Če bi uho reklo: »Ker nisem oko, ne 
spadam k telesu,« vendarle spada k telesu. 17 Kje bi bil sluh, ko bi bilo vse 
telo oko? Kje bi bil vonj, ko bi bilo vse telo sluh? 18 Tako pa je Bog vse 
posamezne telesne dele razpostavil po telesu, kakor je hotel. 19 Ko bi bilo vse 
skupaj en sam telesni del, kje bi bilo telo? 20 Tako pa je veliko delov, telo pa 
je eno. 21 Ne more oko reči roki: »Ne potrebujem te,« tudi ne glava nogam: 
»Ne potrebujem vas.« 22 Še več, telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj 
potrebni, 23 in tistim, ki se nam zdijo manj vredni časti, izkazujemo še večje 
spoštovanje in z manj uglednimi še lepše ravnamo, 24 medtem ko ugledni tega 
ne potrebujejo. Da, Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti, 25 da 
v telesu ne bi bilo razprtije, marveč bi telesni deli enako skrbeli drug za 
drugega. 26 Če en del trpi, trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se z njim 
veselijo vsi. 27 Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa. 
 
 

 Kaj pomeni krst? Kaj se s krstom spremeni?  
 S krstom torej postaneš del Cerkve - zato bodi aktiven! 
 Kako si aktiven v župniji in kje? 
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Osebno delo 
(Listke pripravi pisarna SMP, animator jih razdeli in o tem premišljujemo.) 
 
»Parkiranih kristjanov je veliko! Zanje je Cerkev parkirišče, ki varuje življenje 
in dalje gredo z vsemi možnimi zavarovanji. Vendar pa med temi kristjani, ki 
so pri miru, spominjajo na nekaj, kar so nam, ko sem bil otrok, govorili stari 
starši: Bodi pozoren na mirno vodo, tisto, ki ne teče, saj je ta prva, ki se 
pokvari« (pp. Frančišek). 
 
/po kratkem času pridemo ponovno skupaj/ 
 

 Ali je lahko tudi aktivnost v župniji tvoje parkirišče? Zakaj, kdaj? Kdaj 
sem jaz mirna, stoječa voda? Kaj pri aktivnostih dobim in dam na 
verski ravni? 

 Kakšno misliš, da je tvoje širše poslanstvo, vizija v Cerkvi? (Vabiti 
mlade k veri, zagovarjati dobro, biti zgled dobrega kristjana …?) 

 Katere vrednote bi rad širil s svojim delovanjem? 
 
Obstajajo kristjani, ki ljudi oddaljujejo od Jezusa, ker mislijo le na svoj odnos z 
Bogom ali pa ker so špekulantski, posvetni in togi. In obstajajo kristjani, ki 
zares poslušajo krik tistih, ki potrebujejo Gospoda. 
 
 
POGOVOR V SKUPINI 
 
TRI SKUPINE KRISTJANOV 
1. Kristjani, ki skrbijo samo za svoj odnos z Jezusom 
V prvi skupini so tisti, ki skrbijo samo za svoj odnos z Jezusom. Ta odnos je 
»zaprt in sebičen«. Ti kristjani ne slišijo krika drugih, še danes ne slišijo krika 
mnogih ljudi, ki Jezusa potrebujejo: »To je skupina ravnodušnih: ne slišijo; 
verjamejo, da je življenje tista njihova skupinica; so zadovoljni; gluhi so za 
vpitje mnogih ljudi, ki potrebujejo zveličanje, ki potrebujejo Jezusovo pomoč, 
ki potrebujejo Cerkev. Ti ljudje so sebični ljudje, živijo le sami zase. Nezmožni 
so slišati Jezusov glas.« (pp. Frančišek). 
 
V tej skupini je v določenem obdobju življenja vsak kristjan, samo mnogi ne 
uspejo napredovat iz njega … 
 
1. Kako bi opisal kristjane v prvi skupini? Kako bi jih opredelil? 
2. Katere so pozitivne in katere negativne plati kristjanov v prvi skupini?  
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/za animatorja/  
Slaba plat: »zastonj terapija« - taki ljudje hitro izkoristijo obrede in pogovore 
z župnikom za svojo terapijo, vendar je to vse, kar naredijo; 
sebičnost – taki kristjani skrbijo samo za svoje ugodje, so pobožni, skrbijo 
samo zato, da jim bo dobro v onostranstvu … 
Pozitivna plat: samorefleksija – v takem obnašanju se lahko človek resnično 
umiri in razmisli o sebi. Globok odnos z Jezusom. 
 
 
2. Kristjani, ki hočejo krik na pomoč utišati 
V drugi skupini kristjanov so tisti, ki krik na pomoč slišijo, vendar pa ga hočejo 
utišati. Ko je omenil to skupino, je papež Frančišek spomnil na učence, ki so 
otroke poslali proč, da Učitelja ne bi nadlegovali. Učitelj je bil »njihov, bil je 
zanje, ni bil za vse«. Taki kristjani od Jezusa oddaljijo vse, ki vpijejo, ki 
potrebujejo vero in zveličanje. Med njimi so »špekulanti, ki so Jezusu blizu«. 
Najdemo jih v templju in zdijo se pobožni, toda Jezus jih je pregnal, ker so v 
Božji hiši sklepali posle. Krika na pomoč nočejo slišati, ker Božje 
ljudstvo in Cerkev raje izrabljajo za svoje posle. 
 
V tej skupini so tudi kristjani, ki ne pričujejo: »Kristjani so po imenu, so 
salonski kristjani, kristjani sprejemov, a njihovo notranje življenje ni 
krščansko, ampak je posvetno.« Nekdo, ki se ima za kristjana, toda živi 
posvetno, tiste, ki vpijejo na pomoč, od Jezusa oddalji. Prav tako so v tej 
skupini togi kristjani, ki jih Jezus graja, ker ljudem na ramena nalagajo 
prevelika bremena. O teh govori celo 23. poglavje Matejevega evangelija. 
Jezus jih imenuje »hinavci, ki ljudi izkoriščajo«. Namesto da bi odgovorili na 
krik, ki prosi za zveličanje, ljudi oddaljijo. 
 
1. Kako bi opredelili kristjane v drugi skupini? 
2. Pozna kdo kakšen primer zgoraj opisanega kristjana? 
3. Kako v današnjem svetu kristjani lahko izkoriščajo vero za svoje ambicije?  
 
/za animatorja/  
Po eni strani nas Cerkev uči temeljnih krščanskih vrednot, biti usmiljen, 
milostljiv, potrpežljiv; prav tako pa papež poudarja, da moramo stopiti v korak 
s časom, se aktivno vključevati v družbo, oznanjati vero v javnosti. Če 
pogledamo krščanske politične stranke … Je prav, da po maši zbira podporne 
glasove? Je prav da ustanavljamo katoliške stranke in na tak način igramo 
vlogo branjevcev v cerkvi? Vendar po drugi strani, če ne delujemo tako, se zdi 
kot da na nek način ponotranjimo vlogo žrtve, se umikamo v javnem prostoru 
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in s takim ravnanjem nikoli ne izstopimo iz »katoliškega mehurčka« in ne 
znamo vzpostaviti plodnega in spoštljivega dialoga z zahtevnimi sogovorniki. 
 
3. Kristjani, ki pomagajo približati se Jezusu 
Papež Frančišek je nazadnje opisal še kristjane, ki pripadajo tretji skupini. To 
so tisti, ki pomagajo približati se Jezusu: »Obstaja skupina kristjanov, ki so 
dosledni v tem, kar verujejo, in tem, kar živijo. Tako pomagajo približati se 
Jezusu tistim ljudem, ki vpijejo, prosijo za zveličanje, prosijo za milost, prosijo 
za duhovno zdravje svoje duše.« 
 
Dobro bo za nas, če si izprašamo vest, da bi videli, če smo kristjani, ki ljudi od 
Jezusa oddaljujemo ali jih približujemo, ker slišimo krik mnogih, ki prosijo za 
pomoč pri svojem zveličanju. 
 
1. Kako se prepoznam v vsaki izmed teh skupin? 
2. Kaj mi lahko pomaga, da bom bolj podoben kristjanu iz tretje skupine? 
 
 
*za dijake 
MISIJONARSTVO  
Udeleženci naj se razdelijo v dve skupini. Animator naj razdeli, katera skupino 
zagovarja trditev, katera pa ji nasprotuje. 
Trditve: 
1) Mladi težko odkrivamo svoje poslanstvo v današnji družbi. 
2) Kot mlad človek imam mesto v Cerkvi. 
3) Biti misijonar pomeni iti v Afriko in oznanjati vero. 
4) Biti kristjan je zastarelo. 
5) Vrednote kristjana se razlikujejo od vrednot nevernika. 
6) Misijonarstvo ne pozna meja. 
 
 
ZA ŠTUDENTE 
CERKEV »V IZHODU« 
Študentje naj preberejo odlomek iz Družine od p. Branka Cestnika – pripravi 
pisarna 
 
Cerkev in družba »v izhodu« 
Če bi otrok hotel ostati v materinem trebuhu, bi ostal v varnem okolju. A s tem 
bi ubil sebe in mater. Če otrok hoče živeti, mora ven. Skozi trpeč porod mora v 
nov svet. V novem svetu bo najprej zajokal, takoj zatem ga čakajo bacili in 
prehladi, boleča rast zob in mestni smog. Toda le tu bo zaživel, le tu bo on 
postal on. 
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Opazujemo, da mnoge človeške sredine nočejo ven. Rade bi ostale v 
»materinem trebuhu« sedanjega časa. Dobro so umeščene, zanje je trenutni 
svet »popoln«. Dinamiko strahu pred spremembo, se pravi, dinamiko »ne-
rojevanja« zlasti nazorno vidimo v slovenski ekonomsko-politični sferi. Tu 
udobno zleknjeni elitni sloj že vrsto let preprečuje sistemsko in moralno 
prevetritev. 
 
Papež Frančišek Cerkev pogosto poziva, da »gre ven«. Imenuje jo »Cerkev v 
izhodu«. Kar v papeževi materinščini zveni kot »una Iglesia en salida«, Slovenci 
prevajamo s »potujoča Cerkev«. To seveda ni najboljši prevod, saj omili 
papeževo zahtevo po pogumni in odločni spremembi.  
 
»Cerkev, ki gre ven« pomeni Cerkev, ki opušča varnost sedanjega trenutka in 
se odpira novemu. Varnost sedanjega trenutka je delati tako, kot smo vedno 
delali. Vedno isti način pastorale in administracije, vedno ista organizacija 
dekanij in župnij, vedno isti sumničav ali celo bojevit odnos do sodobnega sveta. 
Ostati na položaju, kjer smo vedno bili, se nam zdi najbolj varno.  
 
Toda istočasno ob slovenski Cerkvi raste vse bolj zajetna množica nevernih, 
nezaupljivih ter tako ali drugače zahtevnih sogovornikov. Če imamo radi 
Kristusov evangelij in če ga bomo hoteli oznaniti tej množici, bomo morali »iti 
ven« ter se izpostaviti »bacilom in prehladom«. Naučiti se bomo morali 
spoštljivega dialoga, v prostorih, ki niso naši; plodnega dialoga, ki bo tekel v 
okvirjih, ki jih ne bomo vedno postavljali mi; pristnega dialoga tudi s tistimi, za 
katere se nam zdi, da nam nimajo kaj povedati in da so naši nasprotniki. 
Slovenski prostor kakor da hrepeni po moralni in kulturni spremembi. 
Spremembe ni, ker se vsak boji »iti ven«. To nas počasi ubija. Sprostimo sanje! 
Zakaj ne bi bila Cerkev med prvimi ali pa kar prva, ki je ni strah biti »v izhodu«? 
 
Razmišljanje in vprašanja  
(skupina naj se razdeli na manjše skupine – npr. 3 člani) 
1. Kaj te v odlomku najbolj nagovori? 
2. S katerimi deli članka se strinjaš ali je kateri del takšen, s katerim se ne 
strinjaš? 
3. Kakšen bi bil lahko tvoj prispevek k »Cerkvi v izhodu«, kot jo poimenuje 
papež? 
4. Kakšno je tvoje poslanstvo kot kristjan v družbi? 
Deljenje mnenja v skupini. 
 
 
VEČERNA MOLITEV 
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Pesem: Vsa moja duša (61) 
 
+ V imenu Očeta 
 

● Bralec 1  
Zastavimo si to vprašanje: kako sem jaz? Kakšno je moje versko življenje? Je 
življenje obzorij, upanja, poguma, hoje naprej, ali je mlačno življenje, ki niti ne 
zna potrpeti v težkih trenutkih? 
 
/trenutek tišine/ 
 

● Bralec 2 
Naj nam Gospod podari milost, da bi presegli svojo sebičnost. Parkirani kristjani, 
kristjani, ki so na miru, so namreč sebični. Gledajo le nase, ne znajo dvigniti 
glave in pogledati Njega. Naj nam Gospod podari to milost. 
 
 O Jezus, blagoslovi me, Sveti angel, Pod tvoje varstvo 
 
Beseda za lahko noč 
 
+ Blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Pesem za lahko noč  
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PETEK                     Bilo je hudo dobro.  
 
INTONACIJA DNEVA 
 
Pesem: Mnogo poti (109) 
 
+ V imenu Očeta 
 
 Angel Gospodov; Tebe ljubim, Stvarnik moj; O Gospa moja 
 
Igrani prizor 
/Animatorja izdelata nebeško okno, skozi katerega se Bog pogovarja s 
človekom. Okno je lahko obdano z oblaki … potrebno bo malo ustvarjalnosti in 
domišljije./ 
 
Človek: Gospod, imam željo, da bi bil srečen. To srečo sem iskal v lepih 
ocenah, dobrih prijateljih in žurih, veliko sodelujem v župniji, vedno sem v 
središču pozornosti … pa še vedno nisem miren in nisem srečen. 
 
Bog: Joj, otrok moj, kaj pa je zate sreča? Ali jo res pričakuješ že danes? 
 
Človek: Ja, pričakujem, da bom že danes srečen, da bom vesel in brez 
trpljenja, vsakodnevnih križev in težav. To je zame prava sreča.  
 
Bog: Ali se ti zdi to smisel življenja? Misliš, da si za to ustvarjen? 
 
Človek: Mislim, da sem ustvarjen zato, da bom srečen. 
 
Bog: Človek je najbolj srečen, miren in ljubljen takrat, ko prejema življenje od 
mene, in takrat, ko je v skupnosti. Kakšna pa so tvoja hrepenenja, kaj si želiš 
doseči v življenju? 
 
Človek: Želim si ustvariti družino, sicer pa je v meni veliko želja in ne vem, 
katere so tiste prave, ki bi me vodile v življenje s Teboj. 
 
Bog: Uči se poslušati v tišini, v molitvi, ter zaupaj, da je moj načrt zate 
najboljši. Dvigni pogled in zaupaj, da sem te ustvaril za nebesa. To je moj 
načrt zate: da boš živel v polnosti.  
 
Človek: Kaj so nebesa? 
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Bog: Nebesa so prihodnost, ki jo lahko živiš že danes. Je tvoj dom, kamor 
želim, da se vrneš: v polnost življenja, sreče in ljubezni.  
 
Pesem: Oče (135) 
 

 Bralec 1 
Sveti Pavel zapiše: »Zato ne omagujemo. Nasprotno, čeprav naš zunanji človek 
razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja. Naša trenutna lahka stiska 
nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno bogastvo slave, ker se ne 
oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je 
začasno, kar pa se ne vidi, je večno« (2 Kor 4,16-17). 
 
»Vemo namreč tole: če razpade naša zemeljska hiša, ki je le šotor, imamo v 
nebesih zgradbo od Boga, hišo, ki je niso naredile roke in je večna. (…) Dokler 
namreč živimo v tem šotoru, vzdihujemo in teži nas, ker se ne bi radi slekli, 
ampak bi se radi oblekli kar povrh, tako da bi življenje použilo to, kar je umrljivo. 
Tisti pa, ki nas je za to pripravil, je Bog, ki nam je dal poroštvo Duha. Zato smo 
vedno pogumni, čeprav vemo, da smo zdoma in daleč od Gospoda, dokler smo 
doma v tem telesu, saj v veri hodimo in ne v gledanju. Vendar smo pogumni in 
zadovoljni s tem, da se bomo izselili iz telesa in se priselili h Gospodu. Zato si 
tudi prizadevamo, da bi mu bili všeč, bodisi da smo priseljeni v telesu bodisi da 
smo izseljeni. Vsi se bomo namreč morali pojaviti pred Kristusovim sodnim 
stolom, da bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro 
ali slabo« (2 Kor 5,1-7).  
 

 Bralec 2 
Bl. Anton Martin Slomšek je zapisal: »V nebesih sem doma.« Da, danes 
imejmo pred očmi, da smo doma v nebesih. Smo državljani nebes, ker smo 
bili krščeni s Svetim Duhom, ki je v nas vtisnil pečat Božje navzočnosti. Rojeni 
smo za nebesa. Naš nebeški Oče nam je pripravil hišo, zgradbo, ki je niso 
naredile človeške roke in je večna.  
 
Zaupajmo dan v Njegove roke.  
 
 Oče naš; Slava Očetu  
 
+ Blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Nebeški Jeruzalem (D37) 
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DELO V SKUPINI 
 
Cilj 

 Skozi dinamike in pogovor spoznavamo, kako hrepenimo po nebesih: 
smo Bogu podobni, že zdaj in v nebesih. Na sedanjost gledamo z mislijo 
na nebesa. To spreminja našo vizijo življenja in nam odkriva pravo 
poslanstvo: izpolniti Njegov načrt ljubezni. 

 
 
1. Hrepenenje po HUDO DOBREM – po nebesih 
 
Uvodna igra 
Časovnica želja oz. hrepenenj 
Ta igra je uvod v razmišljanje o svojih hrepenenjih in pomaga vstopiti v 
dinamiko, ki sledi. 
 
Animator razdeli liste s časovnico (ki si jo sami naredijo na list) in odgovorijo 
na spodnja vprašanja:  
- Kaj si želiš v tem trenutku? 
- Po čem si hrepenel pred tremi leti? 
- Kaj misliš, kakšne bodo tvoje želje in hrepenenja čez tri leta? 
 
 
 
 
 
 
/za animatorja/ 
Težko se spomnimo hrepenenj v preteklosti, še težje vemo, kakšna bodo v 
prihodnosti. Zavedamo pa se, da so hrepenenja ta trenutek sestavljena iz 
preteklosti in prihodnosti. Skratka, hrepenenja, ki so v nas, so zelo pomembna 
in močno vplivajo na naše odločitve in odnose. 
 
 
DINAMIKA: razločevanje naših želja in hrepenenj 
Vprašajmo se, kako lahko razločujemo naše želje in hrepenenja. Najprej 
moramo prepoznati, ali želje prihajajo od zunaj ali od znotraj, ali so resnične 
ali neresnične. Hrepenenja, ki so resnična, prihajajo od znotraj, so usklajena z 
Bogom, ker so od Boga in nas notranje osrečujejo.  
 
  

pred 3. 
leti 

ta 
trenutek 

čez 3 leta 
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Razločujemo po naslednjih korakih:  
1. prepoznavanje resničnih hrepenenj kot želje po Bogu;  
2. poslušanje te želje;  
3. srečanje z Bogom;  
4. hoja za Jezusom. 
 
Po gornjih korakih /animator vodi udeležence/ potujemo v mislih še enkrat 
skozi časovnico naših želja in hrepenenj. Vsak naj si izbere eno močno 
hrepenenje, ki ga spremlja, morda tudi že uresničeno. Podelimo si med seboj 
kako izkušnjo in iz te potegnimo čim več za naprej. 
 
1 - hrepenenje, želja po Bogu  
Preberemo psalm Kakor Jelen hrepeni (Ps 42) 
 
Kakor hrepeni jelen 
po potokih voda, 
tako hrepeni moja duša 
po tebi, o Bog. 
Mojo dušo žeja po Bogu, 
po živem Bogu. 
Kdaj bom prišel in se pojavil 
pred Božjim obličjem? 
Upaj v Boga, zakaj še ga bom hvalil, 
svojega rešitelja in svojega Boga.  
 

 Ali si že kdaj začutil takšno hrepenenje? 
 Po čem zares hrepenimo? Pri razločevanju hrepenenj si pomagamo s 

fotografijami na temo: družina, zakramenti, lepota, uspeh, potovanja, 
žur, denar, ugodje, visok socialni status, veselje, prijateljstvo, 
skrivnost, večno življenje (nebesa) – pripravi pisarna.  

 Ali to spreminja/vodi tvoje življenje? 
 Kaj je tisto, kar nas osreči?  
 Kako v nekem hrepenenju prepoznamo, da je za njim Bog?  

 
/za animatorja/ 
Zelo pomembno je ohraniti živo to željo, to hrepenenje po srečanju z 
Gospodom in imeti izkušnjo Njega, izkusiti njegovo ljubezen, izkusiti njegovo 
usmiljenje. Če začenja pojenjati žeja po živem Bogu, je vera v nevarnosti, da 
postane navada, je v nevarnosti, da ugasne, kakor ogenj, na katerega se ne 
nalaga kuriva; tvega, da postane brez smisla. 
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2 - Poslušanje te želje 
 Kaj dosežemo s temi hrepenenji, če jih poslušamo in jim sledimo? 

Kako dolgo trajajo? Nas osrečujejo? /Pomembno je, da udeleženci tu 
hrepenenje ovrednotijo/.  

 Ali prihaja hrepenenje od znotraj/zunaj? V kakšnih okoliščinah se 
moje želje in hrepenenja porajajo?  

 Kje najdeš 'ideje' za svoje želje? Se morda zavedaš, da so vir želja 
tudi mediji, to, kar bereš, kar gledaš, kar vidiš, s kom se družiš? V 
molitvi? 

 Kako odkrivaš Božji načrt zate? Kakšen klic prepoznavaš zase? Ali si 
lahko srečen, če klicu ne slediš? 

 
3 - srečanje z Bogom  

 Kakšen je obraz tvojega Boga? Izberi 5 oznak, za katere se ti zdi, da 
najbolje predstavljajo Boga ali lastnosti Boga, po katerih ti najbolj 
hrepeniš. (delovni list) 

 
 
 
 Kako 
se 
odpiraš 
Bogu? 
Se 
spomniš 
kakšne 

priložnosti, kjer si mu sledil, si mu dal prednost pred vsem drugim? 
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 Lahko si podelite izkušnjo, kjer ste se srečali z Bogom. Kako ste se 
počutili? V čem ste prepoznali srečanje z Bogom? Ali je bilo s tem 
povezano kakšno hrepenenje? 

 
/za animatorja/ 
Bog nas ni ustvaril za to, da bi bili sami, zaprti sami vase, temveč da bi ga 
srečali ter se odprli za srečanje z drugimi. Bog prvi pride do vsakega od nas. 
To je zares čudovito! On nam pride naproti! V Svetem pismu je Bog vedno 
tisti, ki da pobudo za srečanje s človekom. On išče človeka. Običajno ga išče 
ravno tedaj, ko človek doživlja tragično in grenko izkušnjo izdaje Boga ter beg 
pred njim. Bog ne čaka, da bi ga iskal. Takoj ga začne iskati. Naš Oče je 
potrpežljiv iskalec! On je pred nami in nas vedno čaka. Ne utrudi se čakati na 
nas, ne oddalji se od nas, ampak potrpežljivo čaka ugoden trenutek za 
srečanje z vsakim od nas. Ko pa pride do srečanja, to ni nikoli v naglici, saj 
Bog želi dolgo ostati z nami ter nas podpirati, tolažiti, podariti svoje veselje. 
Bog hiti, da bi nas srečal, toda nikoli se mu ne mudi, ko je z nami. Ostane z 
nami. Kakor mi hrepenimo po Njem in ga želimo, tako ima tudi On željo biti z 
nami, da bi mu pripadali, saj smo njegovi, njegova stvaritev. Lahko rečemo, 
da tudi Njega žeja po nas, po srečanju z nami. Našega Boga žeja po nas. 
Takšno je Božje srce. 
 
4 - hoja za Bogom 
Čez težke preizkušnje lažje preidemo, če se zavedamo, da gremo k Jezusu, v 
nebesa, in je to edini in najbolj važen smisel.  

 Kako hodim za Jezusom? 
Jezus se nam približuje po zakramentih.  

 Kako jih doživljamo? Zakrament je 'predokus' nebes.   
 Po katerih zakramentih hrepenite? Kaj v njih najdete? Kako doživljaš 

zakrament? (večkrat je izkušnja povprečnega mladega z zakramenti 
kar slaba; animatorji ste povabljeni, da poveste svojo pozitivno 
izkušnjo zakramentov) 

 Ali razmišljaš o večnosti? Kdaj se začnejo nebesa? Se jih veseliš? 
 
/za animatorja/ 
Vera je hoja z Jezusom. Za vedno si to zapomnite. Vera je hoditi z Jezusom. 
In to je pot, ki traja vse življenje. Tudi konec bo prišel. Seveda, včasih se na 
tej poti čutimo utrujene in zmedene. Toda vera nam daje gotovost, da je 
Jezus navzoč v vsaki okoliščini, pa naj bo še tako boleča ali težko razumljiva. 
Poklicani smo vedno bolj hoditi v središče skrivnosti Božje ljubezni, ki je nad 
nami ter nam omogoča živeti z vedrino in upanjem. 
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DODATEK ZA ŠTUDENTE  
Chiara in Enrico sta običajen mlad par. Pred poroko se velikokrat prepirata in 
nekajkrat celo razideta. A vse to jima pomaga na poti dozorevanja. Svoje 
življenje postavita na trdne temelje vere in zaupanja v Boga. Kmalu po poroki 
pridejo preizkušnje. Prva dva otroka sprejmeta kot Božji dar, čeprav so jima 
zdravniki povedali, da ne bosta mogla živeti. Ko nosi tretjega otroka, zdravniki 
pri Chiari odkrijejo tumor. Chiara zdravljenje odloži za čas po rojstvu sinka, 
čeprav se zaveda, da s tem ogroža lastno življenje. Leto dni po rojstvu sina 
Francesca Chiara umre, stara komaj 28 let.  
 

 Kako razločevati v preizkušnjah življenja? 
 Kako svoje življenje postaviti na trdne temelje vere in zaupanja v 

Boga? 
 
 
2. HUDO DOBRA VIZIJA – VIZIJA NEBES  
 
ZA DIJAKE 
Rišem sliko Boga /za dijake/ 
Nekega dne je učiteljica razrednega pouka svoje učence učila risati. V zadnji 
vrsti je sedela deklica, ki običajno ni kazala veliko zanimanja za šolo – razen 
umetnosti. Deklica je več kot dvajset minut sedela popolnoma zatopljena v 
svoje delo, sklonjena nad mizo, z rokami, ovitimi okrog papirja. Čez čas je 
učiteljica z zanimanjem stopila k njej in jo povprašala, kaj riše. Ne da bi 
odtegnila pogled od nastajajoče umetnine, je deklica odgovorila: »Rišem sliko 
Boga«. Učiteljica se je začutila: »Pa saj nihče ne ve, kakšen je.« Deklica pa je 
odvrnila: »Kmalu bodo izvedeli.« 
 
/za animatorja/  
Zgodba nas opominja na izjemno zaupanje v zmožnosti lastne domišljije. Ko 
odraščamo, to hitro izgubljamo. Ljudje se rodimo z izjemnimi zmožnostmi. 
Toda veliko ljudi ne odkrije svojih talentov in nikoli ne zvedo, česa vsega so v 
resnici zmožni in kaj vse lahko v življenju dosežejo. Tako je z nami, ki smo 
krščeni, če pozabimo na nebesa. Kajti nebesa v nas prebujajo neverjetne moči 
ljubezni in darovanja. 
 
Vprašanja 

 Kakšno sporočilo nosi ta zgodba?  
 Za kaj pravzaprav živiš?  
 Kaj te vodi? Verjameš v več? Si upaš več? 
 Kakšna je tvoja vizija življenja? Kako jo sploh lahko odkriješ?  
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Pri tem iskanju tvoje vizije ti lahko pomagajo naslednje točke:  
1. Katera je tvoja najboljša zmožnost? Ko jo odkriješ, rečeš: TO JE TO. 
2. Vprašaj se, kaj zares rad delaš? Ko to ugotoviš, rečeš: VŠEČ MI JE. 
3. Vprašaj se, kakšno je tvoje stališče, prepričanje, nagnjenje, čustva … kako 
gledaš nase in na okolico? Ko to spoznaš, rečeš: SEM ZA STVAR. 
  
 
DINAMIKA: pro et contra 
Izhodišče dinamike je: Ali živiš za danes ali živiš za prihodnost?  
 
Skupino razdelimo na dve ekipi.  
1. skupina se imenuje Carpe diem: zagovarja, da je smiselno živeti za danes. 
2. skupina se imenuje Z glavo v nebesih: zagovarja, da je smiselno živeti za 
prihodnost. 
 
Cilj debate je, da vsaka skupina zagovarja svojo HUDO DOBRO VIZIJO, tako 
da izpostavi štiri NAJBOLJŠE DOBRE TOČKE NJIHOVE VIZIJE. Skupini naj 
imate nekaj trenutkov časa, da si pripravijo par iztočnic in misli v zvezi s svojo 
vizijo.  
 
Pogovor ob dinamiki /vsi skupaj/: 
- V kateri viziji bi se mladi danes prepoznali: živeti za danes; živeti za 
prihodnost? 
- Kaj pomeni, da živimo samo za ta trenutek? 
- Kaj pomeni, če živimo v sanjah o prihodnosti in nismo zadovoljni s 
sedanjostjo? 
 
Pogovor po skupinicah v tri 
(Vsaka skupinica dobi prvo ali drugo nalogo in po nekaj minutah pogovora 
predstavi svoje delo.)  
1. naloga: napišite lastnosti mladih, ki živijo samo za danes, za svoje lastno 
ugodje in užitek; kaj jih k temu vodi, katere so nevarnosti, kaj jih zaposluje in 
v kakšne posameznike se razvijajo?  
/za pomoč: apatični, nimajo odgovornosti, brez volje, živijo samo za ta 
trenutek/ 
 
2. naloga: napišite lastnostni mladih, ki imajo vizijo za prihodnost. Kaj jih 
temu vodi, katere so nevarnosti, kaj jih zaposluje in v kakšne posameznike se 
razvijajo?  
/za pomoč: odkrivajo ustvarjalnost, svoje talente, potenciali za razvoj in rast/ 
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Spoznanja pod točko 1 in 2 strnemo na plakat. Ob tem razvijemo debato na 
temo: KAJ PA VI MISLITE, KAKŠNA JE PRAVA VIZIJA ŽIVLJENJA? 
 
Živeti za nebesa 
Animator na sredo polaga liste za napisom in ob vsakem napisu sproži kratko 
debato, kaj so nebesa in kako jih napis poskuša opisati.  
- PRIHODNOST, KI JO ŽIVIMO DANES 
- V NEBESIH SMO DOMA 
- Z NOGAMI NA TLEH Z GLAVO V NEBESIH 
 

- Kaj so nebesa?  
- Kako že danes lahko živimo nebesa? 
- Kako si predstavljate nebesa?  
- Kako jih lahko zaznavamo, v čem jih prepoznavamo?  

 
Razlaga: Kaj so nebesa? Nebesa so kraj največje POLNOSTI ŽIVLJENJA IN 
OBČESTVA. Kraj Svete Trojice: občestvo (Oče), poslanstvo (Sin), ljubezen 
(Sveti Duh). Spoznavamo namreč, da globoko v sebi nosimo hrepenenje po 
ljubezni in sreči. Smo odsev Svete Trojice, ker smo ustvarjeni po Njegovi 
podobi. V sebi hrepenimo po smislu, nebesih: polnost življenja in občestva, 
ker je enako NESKONČNA LJUBEZEN.  
 
Nebeška vizija 
Ker si želimo priti v nebesa, je izziv za nas, da živimo novo vizijo, nebeško 
vizijo.  
In kakšna je nebeška vizija?  
 
(animator napove nebeško vizijo s prepričljivim navdušenjem, za ozadje lahko 
spusti glasbo) 
Bog Oče nam jo je položil v srce. Gre za HUDO DOBRO VIZIJO, TOP OF THE 
TOP, NOVO VIZIJO … ki je v tem, da mi že sedaj živimo v nebesih, saj smo 
Božji otroci. Rodimo se z neverjetnimi darovi in talenti, ki so DELČEK NEBES v 
nas. In če to odkrivamo v Svetem Duhu in to podarjamo naprej, živimo 
NEBEŠKO VIZIJO. To pomeni, da kot Božji otrok živim po Njegovi volji. To je 
energija v nas, to je veselje v nas … 
 
 
skica vizije 
 
 
JAZ DANES   

JAZ V 
NEBESIH 
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Animator ponazori vizijo s skico. Skica vizije je povzetek treh zgornjih stavkov 
- Prihodnost, ki jo živimo že danes; v nebesih sem doma; z nogami na tleh, z 
glavo v nebesih – namreč vsi ti stavki vsebujejo sporočilo: To, kar DANES 
sem, že živim v nebesih in na svoje življenje gledam iz perspektive NEBES. To 
pomeni, da vidim sebe v luči vere, kot me vidi Bog, gledam na svet in samega 
sebe skozi očala nebes. Kot pravi sv. Pavel: »Vaše življenje je skrito s 
Kristusom v Bogu« (Kol 3,3). 
 

 Kaj pomeni, da na svoje življenje pogledam iz perspektive nebes? 
 Kako tak pogled konkretno spreminja življenje? 
 Kako živeti to novo vizijo danes? Kaj to pomeni? 
 Česa se moram osvoboditi, da živim vizijo nebes?  
 Imam dovolj motivacije? Od kod črpam motivacijo? 

 
 
ZA ŠTUDENTE 

 Kaj me vodi v življenje? Kje me vodi smrt in kje si želim vstajenje?  
 Bogoslužje je kot predokus nebes. Kaj meniš, kako ti bogoslužje – sv. 

maša – lahko približa resničnost nebes? 
 »V moji hiši je veliko bivališč« (Jn 14,4). Se zavedam, da mi je Jezus 

že pripravil prostor v nebesih? 
 Ali ne velja, da si moramo nebesa prislužiti zgolj s svojim lastnim 

prizadevanjem? Kaj meniš? 
 
 
3. MOJE HUDO DOBRO POSLANSTVO 
/osebno delo – na listih/ 
 
/za animatorja/  
Iz vizije nebes odkrivamo v sebi, k čemu smo poslani in poklicani. V sebi 
odkrivamo poseben »Božji element« - BOŽJI DELEC, torej tisto točko, kjer se 
naše življenje spremeni. Sprememba prevesi moje življenje v PREJ IN POTEM.  
 
 
 
Osebni list (pripravi pisarna) 
Moje hudo dobro poslanstvo je v tem, da se moja vizija življenja spreminja v 
nebeško vizijo, torej v smeri Božjega načrta zame. Vsak dan, ki ga živim, je 
tisti DANES, ko lahko pogledam z Njegovimi očmi in ga lahko spreminjam v 
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prej in potem. Tudi Uskovnica je v meni sprožila nek prelom med prej in 
potem. Katere so tiste točke, kjer bom po Uskovnici lažje živel svoje hudo 
dobro poslanstvo?  
 
PREJ – moja vizija 
- kje sem izgubljal? 
- kje sem se oddaljil od sebe? 
- kje sem živel samo zase? 
- kje sem se čutil slabega? 
- kje se nisem sprejemal kot 
moški/ženska? 
- kje nisem živel kot kristjan? 
 
 
 
 

POTEM – vizija nebes 
- kje zares pridobivam? 
- kje v sebi odkrivam svojo pravo 
podobo? 
- kako lahko bolj živim za drugega? 
- kje se čutim blagoslovljenega? 
- kje se čutim sprejetega kot 
moški/ženska ? 
- kako lahko pričujem kot kristjan? 
 

SPREMEMBE, ki jih vidim in želim:  
- pri sprejemanju samega sebe?  
- pri sebi kot moškem – ženski?  
- kot pričevalec in kristjan v družbi?  
SKLEP: Kaj je je tisto najpomembnejše, k čemur me kliče vizija nebes? 
 
 

 
3. PRIPRAVA NA SVETO SPOVED 
Nekaj časa v skupini namenimo tudi pripravi na sveto spoved, ki bo popoldne.  

 Vsi smo grešniki. Se tega zares zavedamo? Kaj je prava nevarnost 
greha? Kaj stori greh v našem življenju?  

 Kako greh ogroža naše hrepenenje po nebesih? Kako nas oddaljuje od 
nebes in vizije, ki jo ima Bog za človeka?  

 Kako sam sebe dojemam kot grešnika? (Ali me je sram, ali bežim pred 
njim, si ne priznam, se upiram?) 

 Kako me gleda Bog kot grešnika (z usmiljenjem, brezpogojno 
ljubeznijo, odpuščanjem …)? 

V tišini naj vsak razmisli o svojem odnosu z Bogom – kaj je tisto ki ta naš 
odnos krha in si kaj zapiše, da mu bo v pomoč pri spovedi. 
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VEČERNA MOLITEV 
 
+ V imenu Očeta 
 
Pesem: V nebesih sem doma (ljudska) 
 

● Bralec 1 
1 Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta 
izginila in morja ni bilo več. 2 Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko 
je prihajal z neba od Boga, pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za 
svojega ženina. 3 In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: 
»Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo njegova 
ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog. 4 In obrisal bo vse solze z njihovih 
oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Kajti 
prejšnje je minilo.« 
5 Tisti, ki je sedèl na prestolu, pa je rekel: »Glej, vse delam novo!« Rekel je 
tudi: »Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične!« 6 Nato mi je rekel: 
»Zgodile so se! Jaz sem Alfa in Omega, začetek in konec. Žejnemu bom dal 
zastonj od izvirka žive vode. 7 Kdor bo zmagal, bo to podedoval in jaz bom 
njemu Bog, on pa meni sin. (Raz 21, 1-7) 
 

● Bralec 2 
Čeprav smo pri krstu očiščeni in postavljeni v stanje prvotne svetosti, naša 
narava ostaja slabotna, krhka, nagnjenja k slabemu. Vedno znova se moramo 
pustiti očistiti Kristusu, še posebej pri sv. spovedi in evharistiji.  
Gospod nam je naklonil milosti, da lahko vedno znova prihajamo k Njemu, k 
izviru žive vode. Vabi nas, da mu izročamo svoja hrepenenja, da smo vir veselja 
že na tem svetu in da živimo danes v pričakovanju nebes. 
 
 O Jezus, blagoslovi me; O Gospa moja; Sveti angel; Slava Očetu  
 
Beseda za lahko noč 
 
+ Blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Angelček  
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SPOKORNO BOGOSLUŽJE 
 
Spokorno bogoslužje se lahko prilagodi, ga pripravi kdo od duhovnih 
voditeljev. 
 
ZNAMENJE KRIŽA 
 
PESEM: Prejeli boste moč (D45) 
 
MOLITEV 
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. 
 
 
BOŽJA BESEDA 
Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom 
Bratje, treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej in ki ga 
uničujejo blodna poželenja, da se prenovite v duhu svojega uma in oblečete 
novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice. Zato 
opustite laž in govorite resnico vsak s svojim bližnjim, saj smo med seboj deli 
enega telesa. Jezite se, a nikar ne grešite; sonce naj ne zaide nad vašo jezo in 
ne dajajte prostora hudiču. 
Kdor krade, naj ne krade več, ampak naj se trudi s svojimi rokami in dela to, 
kar je dobro, da bo lahko dal tistemu, ki je v potrebi. Nobena umazana 
beseda naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v 
izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo. Ne žalostite Božjega 
Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan 
odkupitve. 
Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje 
in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in 
usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno 
odpustil v Kristusu. 
Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci, in živite v ljubezni, 
kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas kot blago 
dišečo daritev in žrtev Bogu. 
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PESEM: Vsak dan (213) 
 
MEDITACIJA – IZPRAŠEVANJE VESTI  

Vzravnano se usedem. Se umirim. Zaprem oči. Položim roke v naročje, eno 
dlan v drugo. 

Predstavljam si Boga Očeta, ki je tako poln ljubezni, da kar prekipeva, in 
razmišlja, kako bi to svojo ljubezen delil. 

Odloči se, da bo ustvaril svet. Opazujem, kako skrbno oblikuje Zemljo. Vsako 
goro, morja, reke, vsak kamenček z veliko ljubeznijo ustvari. 

Gledam Boga Očeta, kako ustvarja rastline. Z veliko skrbnostjo in z veliko 
ljubeznijo oblikuje drevesa, vsak listek na drevesu. Oblikuje popke in cvetove. 
Vsak cvet si posebej ogleda in ga poboža. Vse, kar ustvarja, je čudovito lepo. 
Ustvari solato in paradižnik in vse rastline na zemlji. 

Potem Bog Oče ustvarja živali. Nekatere naredi majhne, druge velike, vse pa z 
veliko skrbnostjo in ljubeznijo. Naredi vsako peresce pticam, dlako kužkom, 
rilec slonom, plavuti ribam, grivo konjem, bele in črne proge zebram. Vse, kar 
ustvarja, mu je neizmerno dragoceno. 

Vidim Boga Očeta, kako še vedno prekipeva od ljubezni in jo želi z nekom 
deliti. Vse, kar je že ustvaril, je prečudovito, samo nobeno od teh ustvarjenih 
bitij ne razume, kako zelo jih Bog ljubi. 

Bog Oče se odloči in ustvari … mene. Mene, Katjo, mene, Luka, mene, Tjašo, 
mene, Veroniko, mene, Saro, mene, Patrika, mene, Ester, mene, Saro, mene, 
Ano, mene, Žiga, mene, Doriana. Gledam, kako me Bog ustvarja. Kako skrbno 
izbere barvo las in obliko oči, kako nežno ustvari moje prste, ušesa, nos, usta, 
roke. Gledam, kako me ljubeče objema in kako zelo sem mu všeč prav jaz, tak 
kot sem. Gledam, kako mi podarja vsak vdih in izdih in utrip srca. Vidim, kako 
je Bog Oče vesel, ker lahko jaz razumem, kako neizmerno me ima rad in kako 
neizmerno sem zanj dragocen. Vesel me je, ker lahko tudi jaz ljubim tako, kot 
ljubi on. Vidim, kako zelo si Bog Oče želi, da bi bil povezan z njim in da bi 
spoznaval, kako zelo me ljubi. Ampak jaz pa večkrat pozabim nanj. 

Predstavljam si sebe v svoji sobi ali v kakšnem drugem prostoru, kjer sem rad 
in se prijetno počutim. Nikogar drugega ni tam, samo jaz. 

Vidim, kako Bog Oče, ki prekipeva od ljubezni in mi hoče pokazati, kako zelo 
me ima rad, pošlje Jezusa. Jezus vstopi v sobo, kjer sem, in se usede poleg 
mene. Prišel je samo zame, ker me ima tako zelo rad. Želi se pogovarjati z 
mano. 
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Poslušam Jezusa, kako mi ljubeznivo pravi: 

»Se kdaj spomniš name? Čeprav se bolj malokrat spomniš name, jaz sem s 
teboj in te imam neizmerno rad. 

Moliš vsaj zjutraj in zvečer? Čeprav ne moliš pogosto, jaz sem s teboj in te 
imam neizmerno rad. 

Kako izgovarjaš moje ime? S spoštovanjem ali z grdimi besedami? Čeprav se 
morda posmehuješ ali norčuješ ali preklinjaš, jaz sem s teboj in te imam 
neizmerno rad. 

Kdo je tvoj bog? Jaz ali kakšen malik? Kdo ali kaj ti je najpomembnejše v 
življenju? Komu zaupaš? Se ti zdijo horoskop, vedeževanje, duhovi ali kakšni 
predmeti bolj verodostojni in zanesljivi od mene? Tudi če mi ne daješ pravega 
mesta, jaz sem s teboj in te imam neizmerno rad. 

Greš vsako nedeljo in zapovedane praznike k sv. maši? Greš pogosto k sv. 
spovedi? Tudi če pozabiš na moje usmiljenje, jaz te imam vedno neizmerno 
rad. 

Bereš kdaj Sveto pismo, dobro duhovno knjigo, življenjepise svetnikov…? Tudi 
če ti ni mar za moje besede, jaz sem s teboj in te imam neizmerno rad. 

Spoštuješ svoje starše? Čeprav si včasih jezen nanje in se ti zdi, da te ne 
razumejo, ali jim odgovarjaš, jaz sem s teboj in te imam neizmerno rad. 

Kakšen je tvoj odnos do tvojih učiteljev, profesorjev in starejših? Čeprav si 
včasih gluh za njihove besede in se jim celo upiraš, jaz sem s teboj in te imam 
neizmerno rad. 

Kako ravnaš z drugimi, s svojimi brati, sestrami, prijatelji? Si ljubezniv, 
potrpežljiv, velikodušen, pomagaš, znaš odpustiti? Četudi si kdaj nesramen, 
obrekuješ, izzivaš, se prepiraš ali pretepaš, jaz sem s teboj in te imam 
neizmerno rad. 

Ali kdaj podležeš skušnjavi pohlepa in kupuješ stvari, ki jih v resnici sploh ne 
potrebuješ? Si suženj kakšne strasti? Tudi če ti gre odpovedovanje in 
zmernost bolj slabo od rok, jaz sem s teboj in te imam neizmerno rad. 

Si drugim nevoščljiv, ker imajo stvari, ki bi si jih tudi sam želel? Veš, nobena 
od teh reči te ne bo osrečila tako globoko in tako trajno kot to, da sem jaz s 
teboj in te imam neizmerno rad. 

Si si kdaj kaj sposodil in nisi vrnil ali pa si kakšno stvar ukradel? Tudi če si kaj 
takega naredil, jaz sem s teboj in te imam neizmerno rad. 
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Kakšen je tvoj odnos do stvarstva (narave) in do stvari, ki pripadajo drugim? 
Tudi če ga kdaj uničuješ, jaz sem s teboj in te imam neizmerno rad. 

Si požrešen ali izbirčen pri jedi? Kljub tvoji nemoči, da bi se obvladal, jaz sem 
s teboj in te imam neizmerno rad. 

Govoriš resnico? Čeprav se včasih zlažeš, jaz sem s teboj in te imam 
neizmerno rad. 

Si navdušen nad življenjem? Odkrivaš, izkoriščaš in razvijaš svoje talente? 
Tudi takrat, ko te popade malodušje ali lenoba in ko niti svojih dolžnosti ne 
opraviš vestno, jaz sem s teboj in te imam neizmerno rad. 

Skrbiš za svoje zdravje in se upiraš vsem stvarem, ki ti škodujejo (alkohol, 
cigarete, mamila, kava…)? Tudi če kdaj nisi bil dovolj skrben in notranje 
močan, jaz sem s teboj in te imam neizmerno rad. 

Ali preveč gledaš televizijo, računalnik? Si preveč prisoten na FB, instagramu 
in drugih komunikacijskih medijih? Čeprav morda pretiravaš, jaz sem s teboj 
in te imam neizmerno rad. 

Kakšne filme gledaš in kaj gledaš na internetu? Se ne moreš upreti 
pornografiji in drugim neprimernim vsebinam? Čeprav kdaj padeš na tem 
področju, ni še vsega konec. Zaupaj mi, pomagal ti bom, saj te imam 
neizmerno rad. 

Kakšen je tvoj odnos do samega sebe, do svojega telesa, do spolnosti? Veš, 
spolnost lahko človeka zelo osreči, pa tudi zelo rani. Vendar pa vedi tudi, da 
čeprav si morda naredil kaj proti čistosti, proti svojemu telesu ali telesu 
drugega, čeprav se morda samozadovoljuješ, to ni brezizhoden položaj, ker 
sem jaz s teboj in te imam neizmerno rad. 

Kako se obnašaš do ljudi nasprotnega spola, do deklet in do fantov? Kako se 
oblačiš? Živiš v izvenzakonski zvezi? Si druge nagovarjal k splavu? Tudi če si 
kdaj nesramen, nespoštljiv ali si omadeževal čistost svojega telesa, jaz sem s 
teboj in te imam neizmerno rad. 

Se spomniš, da si še kaj drugega slabega mislil, rekel ali naredil? Lahko mi 
poveš, ker sem jaz s teboj in te imam neizmerno rad.« 

Zdaj imam čas, da se še pogovorim z Jezusom o svojih grehih in slabostih. Ko 
končava, mu povem, da mi je žal, da sem grešil in sem mu obračal hrbet, ko 
je bil pa on vedno z mano in me je imel rad in je želel, da bi bil tudi jaz z njim, 
ker sem samo z njim srečen. 

Po kakšni minuti tišine: Počasi odprimo oči. Molimo skupaj kesanje: Moj Bog, 
… 
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Zdaj se lahko premaknemo in pretegnemo. 

 

PESEM: Tvoj korak (203) 

 

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: 
 
Kesanje 
 
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 vsem nam 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. 
 
PESEM: Vrnil se bom (D 66) ali Zamenjam skrbi (D 70) 
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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./ 
 
Res priporočamo, da se zmoli en rožni venec ali pa vsaj desetka. 
 
Predlagane 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) … 
 
 
Shema, ki nam je v pomoč pri oblikovanju adoracije. Animator naj poskrbi za:  

● Pesmi  
● Misel za uvod 
● Svetopisemski odlomek  
● Tišino 
● Prošnje/zahvale (povabi udeležence) 
● Desetka: Vsak moli naprej eno zdravamarijo, preden začne, se pove 

namen, za koga/kaj se moli. 
● Zaključek  

 
 
URNIK adoracije 
 
16.00 – 5. skupina 

17.00 – 4. skupina 

18.00 – 3. skupina 

19.00 – 1. skupina 

20.00 – 2. skupina 

 
URNIK dežuranja 
 
2. skupina 

5. skupina 

4. skupina 

3. skupina 

1. skupina 

 
Animatorja skupine, ki konča z adoracijo, dežurata naslednjo uro. To 
pomeni, da skrbita za tišino pred kočo.  
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SOBOTA  
 
INTONACIJA DNEVA  
/potrebujete plakat, na katerem piše na sredini: zaradi Tebe … HUDO DOBER/ 
 
 Pesem: Veter mi šepeta (209) 
 
+ Križ 
 
 Angel Gospodov (vodi duhovnik) 
 
 
/trije bralci berejo Psalm 139, 1-18, 23-24/ 
 

 Bralec 1 
1 GOSPOD, preizkusil si me in me poznaš. 
2 Poznaš moje sedenje in moje vstajanje, 
od daleč razumeš moje misli. 
3 Opazuješ moje potovanje in moje počivanje, 
z vsemi mojimi potmi si seznanjen. 
4 Zares, besede še ni na mojem jeziku, 
glej, ti, GOSPOD, si jo že spoznal v celoti. 
5 Zadaj in spredaj me obdajaš 
in name polagaš svojo roko. 
6 Prečudovito je zame spoznanje, 
previsoko je, ne morem ga doseči. 
 

 Bralec 2 
7 Kam naj grem pred tvojim duhom, 
kam naj zbežim pred tvojim obličjem? 
8 Če se povzpnem v nebesa, si tamkaj, 
če si pripravim ležišče v podzemlju, si zraven. 
9 Če bi dvignil peruti jutranje zarje, 
če bi prebival na koncu morja, 
10 tudi tam bi me vodila tvoja roka, 
držala bi me tvoja desnica. 
11 Če bi rekel: »Vsaj tema me bo zgrabila, 
svetloba okrog mene se bo v noč spremenila,« 
12 tudi tema ne bo pretemna zate, 
noč bo svetila kakor dan, 
kakor tema, tako svetloba. 
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 Bralec 3 

13 Zares, ti si ustvaril moje ledvice, 
me stkal v materinem telesu. 
14 Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen, 
čudovita so tvoja dela, 
moja duša to dobro pozna. 
15 Moje kosti niso bile skrite pred tabo, 
ko sem bil narejen na skrivnem, 
stkan v globočinah zemlje. 
16 Moj zarodek so videle tvoje oči. 
V tvojo knjigo so bili vsi zapisani, 
dnevi, ki so bili oblikovani, 
ko ni še nobeden od njih obstajal. 
17 In zame, kako težke so tvoje misli, o Bog, 
kako silna so njihova načela! 
18 Če bi jih štel, bi jih bilo več kot peska; 
kadar se prebudim, sem še vedno pri tebi. 
 

 Bralec 1 
23 Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce, 
preizkusi me in spoznaj moje vznemirljive misli! 
24 Poglej, ali je pri meni pot bridkosti, 
in vodi me po večni poti! 
 
/trenutek tišine/ 
 
 Pesem: Največji (D34) 
 

 Bralec 2 
Ta teden, ki smo ga preživeli skupaj na Uskovnici, upam da smo začutili kako 
hudo dobri smo – ustvarjeni po Božji podobi. Kako hudi dobri smo kot moški 
in ženske, kako hudo dobri smo kot kristjani, kako hudo dobro je že sedaj na 
zemlji in kako hudo dobro bo v nebesih.  
 

 Bralec 3 
Vsak bo sedaj povabljen, da pride naprej in na plakat, ki je na sredini napiše 
eno stvar za katero sam meni, da je hudo dober zaradi Njega.  
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 Bralec 1 
Zagotovo nam je tukaj lažje to živeti in se zavedati, a naj na to ne pozabimo v 
dolini. Prosimo Gospoda, da bi še naprej odkrivali in se čudili, kako hudo dobri 
smo zaradi Njega.  
 
 Tebe ljubim, Stvarnik moj; O Gospa moja; Slava Očetu  
 
+ Blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Posvečeno ime (D42) 
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OVREDNOTENJE 
 
ANKETE 
Petek med puščavo je čas za ovrednotenje tedna na Uskovnici. 
Udeleženci in animatorji dobijo anonimne ankete, ki jih izpolnijo še isti dan in 
jih dajo v pripravljeno škatlo pred hišo.  
 
OVREDNOTENJE ANIMATORJEV: 
 
● Pregled celotnega tedna: vsebina, organizacija, 
● zavzetost in delo skupine, 
● animatorski tim, 
● odnosi med nami, 
● osebno počutje, 
● doseženi rezultati.  

 
 Jesenski piknik za animatorje.  

 
OVREDNOTENJE V SKUPINI: 
 
Ne pozabite na tiste človečke, ki ste jih pobrali v ponedeljek. Razdelite jih in 
vsak na svojega napišite imena. Nato naj gredo človečki v krogu ter na hrbtno 
stran drug drugemu napišite, zakaj je hudo dober.  
 
Vsak udeleženec ovrednoti glavna spoznanja in misli, nato jih 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 celoten potek tedna. 
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Animatorjeve čečkarije 
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Animatorjeve čečkarije 
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Animatorjeve čečkarije 
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32. uskovniški tedni – 2017 
Zaradi Tebe … HUDO DOBER! 
Gradivo za animatorje 
 
Gradivo so pripravili animatorji UT 
Uredil: pisarna SMP 
Odgovarja: Boštjan Jamnik 
Ljubljana 2017 
 
Za animatorje namesto rokopisa izdala pisarna Salezijanske mladinske 
pastorale  
Rakovniška 6, 1000 Ljubljana 


