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VSEBINA 33. USKOVNIŠKIH TEDNOV 2018 

 
So v tradiciji samo zapovedi in prepovedi? Zakaj je dobro graditi na tradiciji in 

kako jo preseči? Kdo je sv. Duh? Kako ga povabiti v svoje življenje? Kako mu 
prisluhniti in se ravnati po njem? Kako vztrajati v odločitvah in odnosu z Bogom 

ter kako ta odnos ohranjati?  

 
Veliko vprašanj, na katere lahko odgovore iščemo skupaj.  

 
Letos bomo na Uskovnici odkrivali bogastvo tradicije, na kateri lahko gradimo, 

in spoznavali, kako pomembno je, da jo presežemo, da gremo naprej do 
osebnega odnosa z Bogom. In ravno sv. Duh je tisti, ki nam pri tem pomaga. 

Za zgled nam bo življenje sv. Pavla, ki je presegel tradicijo in po osebnem 

srečanju z Gospodom živel iz tega odnosa.  
Tradicija je tista, ki nam lahko da zalet, da nato s pomočjo sv. Duha poletimo.  

Zato te vabimo, da prideš na Uskovnico po zalet za tvoj polet! 
 

PREGLED PO DNEVIH 

 
Nedelja: skupno spoznavanje, predstavitev teme in programa. 

Ponedeljek: Tradicija kot osnova. 
Torek: Spreobrnjenje, navdih Sv. Duha.  
Sreda: Umik v puščavo. 
Četrtek: Darovanje samega sebe. 
Petek: Življenje v Bogu. 
Sobota: Ovrednotenje in skupni plenum. 
 

 
PREDAVATELJI 

 

 1. teden 2. teden 3. teden 

ponedeljek 
16. 7. 

Jože Smukavec  
30. 7. 

Jakob Kunšič 
6. 8. 

Jože Smukavec 

torek 
17. 7. 

Damjan Ristič 

31. 7. 

Marjan Turnšek 

     7. 8. 

Marjan Turnšek 

četrtek 
19. 7. 

 

2. 8. 

Kristina Tičar Krašna 

9. 8. 
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VEČERNA MOLITEV 

 
Pesem: Hvali svojega Boga (60) 

 
+ V imenu Očeta 

 

 Bralec 1 
Če pogledam okoli sebe, vidim mlade obraze, ki so tako kot jaz prišli na letošnjo 
Uskovnico. Nekatere mogoče že poznam, nekatere vidim prvič. Nocoj te prosim, 

Gospod, da bi skupaj gradili skupnost, v kateri bo vladalo veselje, spoštovanje, 

prijateljstvo, poslušanje, sprejemanje in da bi znali prisluhniti Tebi in Tvoji 
besedi.  

 
/trenutek tišine/ 

 

 Bralec 2 
Iščite GOSPODA, dokler se daje najti, 

kličite ga, dokler je blizu! 
Krivični naj zapusti svojo pot 

in hudobni svoje misli. 
Vrne naj se h GOSPODU, da se ga bo usmilil, 

k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. 
Kajti moje misli niso vaše misli 

in vaše poti niso moje poti, govori GOSPOD. 

Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, 
tako visoko so moje poti nad vašimi potmi 

in moje misli nad vašimi mislimi. 
(Iz 55,6-9) 

 

 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                          Tradicija kot osnova 

 
INTONACIJA DNEVA 
 

Pesem: Kako lepo je (83) 
 

+ V imenu Očeta 

 Angel Gospodov (duhovni voditelj) 

  
 Bralec 1 

Živi Bog, 

zopet sem se prebudil in vstal. 
 

Daj, da bom buden, 

buden za vsak vzgib življenja, 
za vsako čustvo in krik, 

buden za vsakega človeka, 
za vsak namig, ki mi ga daje,  

buden zate in za vsa znamenja tvoje ljubezni. 
Daj, da bom danes stal pokončno 

kot tvoj sin, tvoja hči, ponosen, da sem človek. 

 
Daj, da bom deležen Jezusa iz Nazareta, 

katerega si obudil za življenje, ki ne pozna smrti. 
Naj bom deležen njega, ki je vstal 

k svobodi in dostojanstvu v novem svetu. 

 
/trenutek tišine/ 

 
 Bralec 2:  

Savel je bil med tistimi, ki so odobravali Štefanov uboj. Tisti dan je nastalo 

veliko preganjanje Cerkve v Jeruzalemu. Vsi razen apostolov so se razkropili 
po krajih Judeje in Samarije. Pobožni možje so pokopali Štefana in glasnó 

žalovali za njim. Savel pa je zatiral Cerkev; vdiral je v hiše, vlačil iz njih moške 

in ženske ter jih pehal v ječo. (Apd 8, 1-3) 
 

Pesem: Največji si (D34) 
 

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

+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Veter mi šepeta (209) 
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DELO V SKUPINI 
 
Cilji: 

 Mladi ozavestijo bogastvo tradicije kot temelj, na katerem je potrebno 
graditi.  

 

Uvod v dan  
(Animator se lahko nato v temi naveže na prebran odlomek življenjepisa.) 
Pavel se je rodil med letoma 5 in 10 v Tarzu, prestolnici rimske province Kilikije. 
Njegovi starši so bili Judje in rimski državljani. Rodil se je v tri različne miselne 

svetove – v judovstvo 1. stoletja, starogrško kulturo Sredozemlja in 

administrativno oblast rimskega cesarstva. Domačnost z vsakim izmed njih ga 
je opremila za misijonska potovanja v odraslosti. Ob rojstvu oziroma 

obrezovanju so starši Pavlu poleg rimskega imena pridali tudi hebrejsko ime. 
Izbrali so ime prvega izraelskega kralja Savla, najslavnejšega člana 

Benjaminovega rodu. Savel v hebrejščini pomeni izprošen od Boga. Latinsko 
ime Pavel pomeni majhen. Savla je vzgajal rabin Gamaliél v Jeruzalemu. Savel 

je postal pravoveren farizej in zvest Mojzesovi postavi. Znan je bil po svojih 

ortodoksnih prepričanjih in sovraštvu do kristjanov. Gamaliél je judovskemu 
velikemu zboru svetoval, naj se ne dotika teh ljudi in naj jih pusti, saj, če je ta 

načrt ali to delo človeško, bo razpadlo: če pa je od Boga, jih ne bodo mogli 
uničiti – da se ne bi kdaj izkazalo, da se borijo proti Bogu (Apd 5,38–39). Savel 

je mislil, da je Bogu služil tudi takrat, ko je še preganjal Jezusove učence in je 

s pismi vélikega duhovnika odšel v Damask, da bi zajel sledilce tega nauka in 
jih zvezane pripeljal v Jeruzalem. Tam bi jih naj pobili, kakor so diakona Štefana, 

pri čigar smrti s kamenjanjem je bil navzoč.  
 

 
SPOZNAVANJE 

(Pripomočki: človečki (listki), pisala → pripravi pisarna.) 
 
1. Moje ime – moj znak 

Posedemo se v krog. Nekdo pove svoje ime in si izmisli svoj znak. Naslednji 
najprej ponovi njegovo ime, njegov znak ter doda svoje ime in svoj znak. 

Tako ponavljamo vse do zadnjega, ki pove vsa imena in vse znake. 

 
2. Skupinsko predstavljanje (20 minut) 

Skupina se razdeli na skupinice s po tremi do štirimi člani. V 10-ih minutah se 
morajo dogovoriti, kako se bodo kot skupina predstavili drugim skupinam. 

Lahko se odločijo za predstavitev s skečem, pesmijo, pantomimo … 
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3. Zbiranje podpisov 

Med udeležence razdelimo list z različnimi trditvami in vsak mora poiskati, 
komu ustreza določena trditev (npr. V nedeljo hodim k maši: Anja J. (trditve, 

ki se nanašajo na tradicijo)). Na koncu imamo pod vsako trditvijo napisano 
ime nekoga iz skupine. 

 

Vsako nedeljo grem k 
maši: 

 
 

 

 

Na vsake tri mesece 
grem k spovedi: 

Moji starši so cerkveno 
poročeni: 

Vero sem spoznal 

preko staršev: 

 
 

Bil sem že na romanju 

na Brezjah: 

Pred kosilom vedno 

zmolim: 

Ob petkih ne jem 

mesa: 
 

 

Imam vse zakramente 

uvajanja (krst, sv. 
obhajilo, birma): 

 
 

Doma imamo »Bohkov 

kot«: 

 
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? 
 

Pri vsakem smo si zapomnili kakšno stvar, ki je specifična zanj ali zanjo. 
Tu smo z vseh vetrov, mogoče se vidimo prvič, med seboj smo si različni, tako 

po zunanjosti kot tudi značajsko. 

 
/iz tega potem sledi dinamika/ 

 
DINAMIKA 

Pro et contra (Za in proti) 
Udeležence razdelimo v dve skupini (udeleženci se morajo dati v pare, nato pa 
gre vsak od para v svojo skupino, oziroma jih razdelimo po principu 1-2). 

Animator pove naslov debate (izbere eno):  
 Dober kristjan gre vsako nedeljo k maši. 
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 Brez tradicije ni vere. 

 Svobodo omejujejo pravila. 

 … 

 

Vsaka skupina ima 5–10 min za pripravo argumentov. Sledi predstavitev za in 
nato proti argumentov. Nato sledi drugi krog – spodbijanje argumentov druge 

skupine, prost pogovor #klanje. 
 

Animator naj izpelje temo naprej: 
 
DEBATA 

Smernica je tradicija cerkve, lahko pa razmislimo tudi o ostalih tradicijah 
(družinske – praznovanje rojstnih dni …, vaške – postavljanje mlaja, šrange 

pred poroko …, vzgoja, šola…). 
Naredimo plakat, na katerega napišemo TRADICIJA – udeleženci pišejo 

asociacije, običaje, vse, kar jim pade na pamet ob tem pojmu. 

 Kaj sploh je tradicija in kaj ti pomeni tradicija – ali ti pomeni samo neko 

folkloro, neke zastarele običaje? 
 

/za animatorja/ 
Tradicija je (iz lat. trodare = »dati naprej«, traditio = »predati«) prenos načina 
dela, obnašanja, prepričanja, verovanja in običajev na mlajše generacije. 
Tradicijo se prenaša ustno ali pisno z vzgojo ali igranjem. S tradicijo postane 
socialna skupina ali družba kultura. Prenaša se predvsem načine dela in 
obnašanja, ki za razliko od instinkta niso prirojeni. Sem spadajo enostavni načini 
dela, kot sta uporaba orodja ali uporaba govora. 

 
VPRAŠANJA ZA POGOVOR 

 Kdo ti je predal tradicijo oz. te je vanjo vpeljal? 

 Kako starejši prenašajo tradicijo na mlajše? 

 Poznaš ozadje nekaterih cerkvenih običajev? Zakaj barvamo pirhe, zakaj 

hodimo v nedeljo k maši, zakaj se pokrižamo z blagoslovljeno vodo, 

pokleknemo, ko pridemo v cerkev, zakaj gori rdeča lučka v cerkvi, zakaj 
ima rožni venec 5 desetk, zakaj po 10 zdravamarij, zakaj molimo litanije 

… 
 Kako dojemamo tradicijo? 

 Ali to dojemamo samo kot zapovedi in prepovedi, ki nas omejujejo? (To 

moramo preseči – tradicija kot smernica, milosti, svoboda – lahko se 

navežemo na debato za in proti: svobodo omejujejo pravila.) 

 Katera cerkvena pravila so najtežja za izpolnjevanje, zastarela, se ne 

strinjate z njimi? 
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 Katera pa se vam zdijo dobra, da vam pomagajo v življenju, pri 

odločitvah? (Cerkev (kot institucija) prinaša pravila, a vrača na pravo pot, 

deli uteho s prijateljstvom, povezanostjo – rezultat je prečiščevanje v 
odnosih, milostni sadovi svetosti, opogumljanje, povezanost.) 

 
DINAMIKA 

Simbol (15 minut) 
Vsakdo v skupini mora pri sebi, v prostoru, zunaj … najti oziroma narisati  
simbol, ki jim ponazarja neko cerkveno tradicijo, ki jim je najbolj všeč, ki dela 

krščanstvo tako posebno. Za to imajo pet minut časa. Ko pridejo nazaj, vsak 
pove, kaj mu njegov simbol predstavlja. V nadaljevanju mora cela skupina iz 

svojih simbolov narediti skupno skulpturo, grb, ki predstavlja cerkveno 
občestvo. 

 

POGOVOR 
 Kako danes svet gleda na tradicijo? (Primeri: VB ima kraljico; običaji, 

rokodelska društva, obujanje tradicionalnih običajev; Cerkev: zakramenti 

– birma, prazniki, praznovanje Božiča in Velike noči s hrano, čiščenjem, 
druženjem; pust, laufarji Cerknica …) 

 Se vam zdi, da ima tradicija negativen prizvok in zakaj? (Negativen 

prizvok tradicije vse od šestdesetih let 20. stol. – spodbuja uporništvo 

tradiciji, brezmejno svobodo govora, ljubezni, permisivna vzgoja …) 
 

ODLOMEK 

23 Toda preden je nastopila vera, nas je postava držala zaprte pod ključem, v 

pričakovanju vere, ki naj bi bila razodeta. 24 To se pravi, da je postava postala 
za nas vzgojiteljica, ki nas je vzgojila za Kristusa, da bi bili opravičeni iz vere. 

25 Ko pa je nastopila vera, nismo več pod vzgojiteljico. 26 Vi vsi ste namreč po 

veri v Kristusa Jezusa Božji sinovi. 27 Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste 
oblekli Kristusa. 28 Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne 

moškega ne ženske: kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu. 29 Če pa ste  
Kristusovi, ste potemtakem Abrahamovi potomci, po obljubi pa dediči. 

 

 

/za animatorja/ 
Ljudje svet razvrščajo v kategorije – da bi se lahko na nekaj oprli, da bi lahko 

našli svoje mesto, da bi bili pomirjeni, razporejajo in določajo. Nekateri svojo 
identiteto najdejo v nasprotovanju drugim. Za kristjane se je ta svet končal v 

Kristusu. »Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka …« Motili bi se, če 

bi mislili, da Pavel govori le o spremembi v načinu gledanja na svet, o 
drugačnem pogledu, s katerim se osvobodimo predsodkov in se v večji meri 

odpremo resničnosti. Nekateri filozofi so hrepeneli po tako širokem pogledu. 
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Toda Pavel govori o nečem drugem. Ne o novem gledanju, ampak o novi 

resničnosti: »Vsi ste eden v Kristusu Jezusu«. Kot posledica tega morata biti 
osebna identiteta in ves svet na novo domišljena, ne v opoziciji z drugimi, 

ampak s to enostjo kot začetno točko. 
Kar Pavla v Pismu Galačanom najbolj zanima, je prenehanje nasprotja, 

opozicije med Judi in Nejudi (Grki). Izgubiti ta trdni temelj, ki je verske 

narave, je lahko težka izkušnja. Pavel bo šel celo tako daleč, da bo rekel, da 
je bil svet (stari svet, ki so ga določala nasprotja) križan zanj (6,14) – ne 

obstaja več. S Kristusom je prišel nov svet, nova stvaritev (6,15). 
Nova enost, ki je značilna za to novo stvaritev, je neločljivo povezana z osebo 

Jezusa Kristusa. S krstom smo postali deli njegovega Telesa in tako združeni z 
vsemi deli tega Telesa. Če lahko Pavel celo reče: »ni ne moškega, ne ženske«, 

kar se jasno nanaša na zgodbo o stvarjenju v Prvi Mojzesovi knjigi (1.27), je 

to zato, ker odgovor na človeško samost ni nič več le skupnost dveh oseb, 
ampak ogromna skupnost, ki se gradi v Kristusu (Cerkev). 

Iz vere v vstajenje privre življenje občestva. Krščeni od zdaj naprej odkrivajo 
svojo identiteto v tem občestvu. Vstali s Kristusom nič več ne potrebujejo 

nasprotnikov, da bi lahko obstajali ali določili sami sebe. 

 

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

naj ne prevladuje. 
 

 Kdo je napisal odlomek? (Pavel) Kakšen odnos je imel on do tradicije? Jo je 

živel na pravi način?  

 Kaj te je najbolj nagovorilo, kako bi povzel bistvo odlomka? 

 Ali smo v svojem poskušanju, da bi živeli vero v Kristusa, že izkusili izgubo 

starih »trdnih temeljev« (s Kristusom namreč oblečemo novega človeka, se 
več ne razločujemo, ampak smo vsi eno v Kristusu) in odkritje novih? Kateri 

so bili ti temelji (pomembne točke)? 
 Zakaj potrebujemo nasprotnike? Kaj nas lahko osvobodi te potrebe? 

 Kaj je prava svoboda? 

 Kaj jo prinaša? 

 Predstavljajte si, da bi bilo vse dovoljeno – kakšen bi se vam zdel svet, 

družba? (Zapovedi, pravila niso zato, da bi nas omejevali, ampak so 

smernice, katere želimo (ne moramo) v pravi ljubezni do Kristusa 
izpolnjevati.) 

 Kdaj niso pravila samo neke omejitve, temveč vodila – kakšna osebna 

izkušnja? (Trenerjeva pravila, vaje za moč nam pomagajo do boljših 

rezultatov, zahtevna učiteljica nas bolje pripravi, nauči, starši nam s svojimi 
pravili hočejo dobro …) 
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 Kako bi ti obvaroval drugega, da ne zaide s prave poti? Primer: tvoj prijatelj 

je nagnjen k pijančevanju …  (Postavljamo pravila, ker želimo dobro, z novo 

zavezo pa mu omogočimo, da tudi po spodrsljajih pride nazaj.) 
 Kako najdemo neko zdravo mero – da se ne naslanjamo preveč na pravila, 

jih ne zgolj slepo uporabljamo, ampak razumemo njihovo sporočilo, namen, 

smisel? 
 Je tradicija dovolj za krščansko življenje? 

 

 
DODATEK ZA ŠTUDENTE 

 Katere tradicije bi sami radi ohranjali, jih prakticirali? 

 Katere tradicije pa bi radi prenesli na svoje otroke, prihodnje rodove? 

Na kakšen način? 

 »Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa.« Se vam zdi, da 

ne moremo biti enako »dobri« kristjani, če ne prejmemo zakramentov?  
 Je krščanstvo sploh možno brez tradicije oziroma ali si lahko katolik brez 

tega, da bi se naslanjal na tradicijo?  

 Kaj pa pogansko krščanstvo? (Delaš, kar ti ustreza, kar pa ne, pa izpustiš – 

sistem trgovine; izpolnjevanje zapovedi, ker če jih ne, me bo Bog kaznoval.) 
Bog kot avtomat?  (Toliko Zdravamarij bom zmolil in Bog mi bo dal v 

zameno nagrado, tisto, kar si želim, bom uslišan.) 

 »Če pa ste Kristusovi, ste potemtakem Abrahamovi potomci, po obljubi pa 

dediči.« Dediči česa smo? 
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VEČERNA MOLITEV 

 
Pesem: Ta večer lebdim (229) 

 
+ V imenu Očeta 

 

 Bralec 1 

25 Ko pa je nastopila vera, nismo več pod vzgojiteljico. 26 Vi vsi ste namreč po 
veri v Kristusa Jezusa Božji sinovi. 27 Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste 

oblekli Kristusa. 28 Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne 
moškega ne ženske: kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu. 29 Če pa ste 

Kristusovi, ste potemtakem Abrahamovi potomci, po obljubi pa dediči.  
(Gal 3, 25 -29) 
 
/trenutek tišine/ 
 

 Bralec 2 

Včasih se zgodi, da mladi zavijamo z očmi, ko vidimo vso to tradicijo in običaje 
v Cerkvi. A ravno danes smo se pogovarjali o tem, kako pomemben temelj je 

tradicija. Gospod, prosimo te, da bi tradicijo in stvari, ki jih prejemamo v naših 

družinah, videli kot temelj, na katerem lahko gradimo naprej in rastemo v 
živem odnosu s Teboj.  

 
+ 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                                 Spreobrnjenje, navdih svetega duha. 

 
INTONACIJA DNEVA 
 

Pesem: Pridi, Sv. Duh (154) 
 

+ V imenu Očeta 

 

  Angel Gospodov (vodi duhovnik) 

 
 Bralec 1 

Savel je bil goreč mož postave, ki je ubijal vse, ki so omenjali Jezusovo ime, 

oznanjali Njegov nauk. A Bog je imel za Savla svoj načrt in prišlo je do 
preobrata. 

 
 Bralec 2 (Apd 9, 3 -19) 

3 Med potjo, ko se je bližal Damasku, pa ga je nenadoma obsijala luč z neba. 4 

Padel je na tla in zaslišal glas, ki mu je rekel: »Savel, Savel! Zakaj me 

preganjaš?« 5 Rekel je: »Kdo si, Gospod?« Glas pa je odgovoril: »Jaz sem 
Jezus, ki ga ti preganjaš. 6 Zdaj pa vstani in pojdi v mesto in izvedel boš, kaj 

moraš storiti!« 7 Možje, ki so potovali z njim, so obstali brez besed; slišali so 
glas, videli pa niso nikogar. 8 Savel se je dvignil s tal. Toda čeprav je odprl oči, 

ni nič videl. Prijeli so ga za roko in peljali v Damask.  

10 V Damasku je bil neki učenec z imenom Hananija. Ta je imel videnje, v 
katerem mu je Gospod rekel: »Hananija!« »Glej, tu sem, Gospod!« je 

odgovoril. 11 Gospod mu je rekel: »Vstani in pojdi v ulico, ki se imenuje 
Ravna! V Judovi hiši poišči človeka iz Tarza, ki mu je ime Savel! Glej, ta človek 

moli 12 in v prikazni je videl moža z imenom Hananija, kako je vstopil in nanj 

položil roke, da bi spet videl.« 13 Hananija je odgovoril: »Gospod, od mnogih 
sem slišal o tem človeku, koliko gorja je prizadel tvojim svetim v Jeruzalemu. 

14 Tudi tu ima od vélikih duhovnikov pooblastilo, da lahko vklene vse, ki kličejo 
tvoje ime.« 15 Gospod pa mu je rekel: »Pojdi, zakaj on je posoda, ki sem si jo 

izbral, da ponese moje ime pred pogane in kralje in Izraelove sinove. 16 
Pokazal mu bom, koliko bo moral trpeti za moje ime.« 17 Hananija je šel in 

stopil v hišo. Položil je nanj roke in rekel: »Brat Savel! Gospod Jezus, ki se ti 

je prikazal na poti semkaj, me je poslal, da spregledaš in postaneš poln 
Svetega Duha.« 18 In v hipu so padle kakor luskine z njegovih oči. Spet je 

videl, vstal in se dal krstiti. 19 Zaužil je hrano in vrnile so se mu moči. (Apd 9, 3 

-19) 
 

/trenutek tišine/ 

Pesem: Prejeli boste moč (45D) 
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 Za vse (na listih; voditelj bere prvi del, odgovarjajo vsi) 

 
Sveti Duh 

Ti Božji Duh 
Preseneti me 

Zasleduj me 

Preobrazi me 
Napolni me 

Krsti me, 
Zbudi moj talent, 

Deluj v meni, 
Vžgi svojo karizmo, 

Dohiti me, 

Zberi me, 
Vzpodbudi me, 

Daj mi pospešek, 
Hiti mi naproti, 

Hodi ob meni, 

Daj mi razumevanje, 
Dvigni me, 

Razsvetli me, 
Prežari me, 

Preplavi me, 
Prepoji me, 

Razveseli me, 

Objemi me, 
Moli v meni, 

Tolaži me, 
Zdravi me, 

Drži me, 

Ščiti me, 
Drži me v objemu, 

Vriskaj v meni, 
 

- vir resnice, 
- darovalec življenja! 
- sredi vsakdanjega življenja. 
- v vseh mojih načrtih. 
- v mojih spoznanjih. 
- z vsemi svojimi darovi. 
- da se očistim. 
- da bom ustvarjalen. 
- da moj jaz izginja. 
- da pričujem o tebi. 
- ko bežim. 
- ko brezciljno tavam. 
- ko popuščam. 
- ko zmorem. 
- ko te kličem. 
- ko sem zamišljen. 
- ko ne razumem. 
- ko otrpnem. 
- ko sem izkušan. 
- ko postajam hladen. 
- ko sem samovšečen. 
- ko sem prazen. 
- ko sem žalosten. 
- ko sem osamljen. 
- ko ne najdem besed. 
- ko sem zapuščen. 
- ko sem bolan. 
- ko padam. 
- ko sem nemočen. 
- ko gorim od hrepenenja. 
- ko te ljubim. 

 

 

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

+ Blagoslov duhovnika  

 
Pesem: Ti zaživi v meni (na listih)  
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DELO V SKUPINI 
 
Cilj 

 Mladi spoznajo, da je potreben prehod od tradicije do poslušnosti 
in življenja v sv. Duhu.   

 Sv. Duh je oseba, zato je sv. Trojica polnost komunikacije (odnosi). 

Podobno tudi v odnosu do človeka. 
 
DINAMIKA 
Sv. Trojica kot H2O 
 
LED – BOG OČE 
VODA – JEZUS 

PARA – SVETI DUH 
 

Imamo 6 trikotnikov – za vsako osebo Sv. Trojice najdemo par podob: 
o Bog Oče – led, molekule ledu – trdna snov, 

o Jezus – voda, molekule vode – tekoča snov, 

o Sv. Duh – para, molekule pare – plin. 
Vsaka skupina dobi teh 6 koščkov + napise Oče, Sin, Sv. Duh. 

Njihova naloga je, da sestavijo trikotnik, pri katerem bo na sredini ostala luknja 
– animator naj preko pogovora spelje in razloži simboliko Sv. Trojice. Na koncu 

položi na sredino napis H2O. 

 
Razlaga 

H2O – v različnih stanjih: 
Oče – kot led – tisti, ki povezuje, trdnost, 

Sin – voda, tisti, ki poživlja (sveto pismo – Živa voda), 
Sv. Duh – plin, tisti, ki navdihuje – nas obdaja, ga ne moremo prijeti. 

 

1. Sv. Duh 

Pri tej temi se ustavimo ob tem, kdo je Sv. Duh, kako deluje, kateri so njegovi 

darovi, kateri sadovi. 
 
UVOD V TEMO 

Na sredino damo plakat, kjer na sredino napišemo SV. DUH. Vsak izmed 
udeležencev dobi nekaj samolepilnih listkov, na katere napiše, kdo je 

zanj/zanjo Sv. Duh – kako ga imenuje. Ne, kaj pravi Cerkev, pač pa kaj vedo 
oni sami.  

Po kratkem času naj vsak izmed udeležencev pove, kaj je napisal, in prilepi 
listke na plakat. Če ima kdo od udeležencev napisano enako kot predhodnik, 

naj svoj listek prilepi poleg.  
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Animator naj nato povzame, obkroži, kaj je o sv. Duhu napisano v Svetem 

pismu, kaj uči Cerkev. Zato si mora to tudi pogledati, vedeti. Spodaj je 
razlaga, ki bo animatorju koristila pri razlagi udeležencem. 

 

Razlaga za animatorja, ki naj jo posreduje udeležencem (naj ne bere 
vsega, naj govori prosto; bere samo odlomke iz SP): 
 
Sveti Duh je resnična oseba. On je tisti, ki je po vstajenju in vnebovzetju 
Jezusa Kristusa prišel nad njegove učence, se vselil v njihova srca in od takrat 

naprej v njih prebival (Apostolska dela 2). Sv. Janez Damaščan pravi: »V 
Svetem Duhu prepoznavamo Kristusa za Božjega Sina in v Sinu zremo Očeta.« 

Jezus je svojim učencem dejal: »Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo 
drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet 
ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas 
in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam.«  
 
Sveti Duh ni nekakšna brezosebna energija ali nejasna, nadnaravna senca, 
temveč je oseba, v osebah katerih je enaka Božja narava (enaka v Bogu 

Očetu in Bogu Sinu (spomnite se dinamike o H2O), le da imajo osebe 

drugačno »poslanstvo«. Sv. Duha štejemo kot tretjega člana »Božanstva«.  
Sveti Duh, to je lastno ime Tistega, ki ga molimo in slavimo z Očetom in 

Sinom. Cerkev ga je prejela od Gospoda in ga izpoveduje pri krstu svojih 
novih otrok (prim. Mt 28,19). 

Izraz “Duh” je prevod hebrejskega izraza “Ruah”, ki v svojem prvem pomenu 

pomeni dih, zrak, veter. 
Ko Jezus napove in obljubi prihod Svetega Duha, ga imenuje “Tolažnik”, 

dobesedno: “tisti, ki je poklican zraven”, “advocatus” (Jn 14,16.26; 15,26; 
16,7). Kaj pa je pravzaprav tolažba? Prigovarjanje in dokazovanje ne tolaži, 

temveč pušča človeka hladnega in človek ostaja sam s svojo stisko. Pri 
tolaženju gre za nekaj živega, bližino. Kdor hoče tolažiti, mora ljubiti, mora biti 

odprt, mora resnično iti preko, mora videti, mora imeti čuteče srce, ki s tiho 

gotovostjo najde dostop k ranjenim mestom. Tolažiti je potrebno, ko je bil 
nekdo globoko ranjen; ko mu je bilo odvzeto; ko se nekdo čuti omadeževan, 

ko se čuti kriv in v stiski svoje vesti ne najde nobenega izhoda. Tisti, ki ljubi, 
zna osvetliti poti in možnosti za rešitev . Prišel je k nam, da bi nas poučil in 

okrepil. 

Poleg njegovega lastnega imena – Sveti Duh, ki je najbolj rabljen v 
Apostolskih delih in v pismih, najdemo pri sv. Pavlu nazive: Duh obljube (Gal 

3,14; Ef 1,13), Duh posinovljenja (Rim 8,15; Gal 4,6), Kristusov Duh 
(Rim 8,11), Gospodov Duh (2 Kor 3,17), Božji Duh (Rim 8,9.14; 15,19; 1 

Kor 6,11; 7,40) in pri sv. Petru Duh slave (1 Pt 4,14).  
(Katekizem) 
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POGOVOR  
(V tem delu želimo na kratko videti, kako blizu je udeležencem Sv. Duh.) 

 Kako blizu mi je Sv. Duh? Koliko ga poznam?  

 Kako razumem vlogo Sv. Duha?  

 Kaj je namen Sv. Duha? Zakaj je pomemben?  

 Katere lastnosti mu pripisujemo?  

 

Vloga in namen Sv. Duha 
Razlaga za animatorja, ki naj jo posreduje udeležencem (naj ne bere 
vsega, naj govori prosto; bere samo odlomke iz SP, če je potrebno). 
 
Osnovna vloga Svetega Duha je ta, da ljudem oznanja Jezusa Kristusa in 
pričuje o njem (Janez 15,26; 16,14). To pomeni, da ljudem govori resnico 

o Jezusu. Sveti Duh pa deluje tudi kot učitelj kristjanov (1 Korinčanom 
2,9-14). Kristjanom odkriva Božjo voljo in resnico o Bogu. Jezus Kristus je 

rekel: 

»Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil 
vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.« (Janez 14,26) 
»Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril 
sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje 
reči.« (Janez 16,13) 
 
Bog je Oče, Sin in Sveti Duh. Vse božje lastnosti, ki jih pripisujemo Očetu in 

Sinu, lahko z mirno vestjo prištejemo tudi Svetemu Duhu. Ko se človek po veri 
in zaupanju v Jezusa Kristusa ponovno rodi (Janez 1,12-13; Janez 3,3-21), se 

vanj naseli Bog v obliki Svetega Duha (1 Korinčanom 3,16). Sveti Duh ima 
svoj razum (1 Korinčanom 2,11), svoja čustva (Rimljanom 15,30) in svojo 

voljo (1 Korinčanom 12,11). 

 

SIMBOLI SVETEGA DUHA 
/V tem delu želimo mladim približati simboliko Sv. Duha, kje ga prepoznavamo 

v Cerkvi. Animator naj pogovor spelje na simbole, znamenja, ki nam 
pomagajo lažje razumeti in dojemati razsežnosti božanskega./ 

 

POGOVOR  
Mogoče veste, da je riba tipičen simbol za kristjane. Imamo pa kar nekaj 

simbolov, ki nam predstavljajo Sv. Duha.  
 Katere simbole Svetega Duha poznate? (Pustimo, da naštevajo. Nato 

jim ne razkrijemo vseh naenkrat, temveč jih vodimo skozi pogovor in 

spomnimo na kakšne dogodke in liturgične momente, ki vključujejo 
simboliko Svetega Duha.) 
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/za animatorja/ 
Voda. Simbolika vode pomeni delovanje Svetega Duha v krstu, saj po 

klicanju Svetega Duha voda postane učinkovito zakramentalno znamenje 
novega rojstva: kakor se je pripravljanje našega prvega rojstva izvršilo v vodi, 

tako krstna voda stvarno pomeni, da nam je naše rojstvo za božje življenje 
dano v Svetem Duhu. A ker smo bili krščeni “v enem Duhu”, smo tudi vsi “pili 

enega Duha” (1 Kor 12,13): Duh je torej tudi osebno živa voda, ki izvira iz 

križanega Kristusa (prim. Jn 19,34; 1 Jn 5,8) kot iz svojega studenca in ki v 
nas teče v večno življenje (prim. Jn 4,10-14; 7,38; 2 Mz 17,1-6; Iz 55,1; Zah 

14,8; 1 Kor 10,4; Raz 21,6; 22,17). 
Maziljenje. Simbolizem maziljenja z oljem (prejeli smo duhovniško, 

kraljevsko, preroško službo) je tudi značilen za Svetega Duha, tako zelo, da je 

maziljenje postalo celo sinonim zanj (prim. 1 Jn 2,20.27; 2 Kor 1,21). V 
krščanskem uvajanju je to maziljenje zakramentalno znamenje birme. 

Ogenj. Medtem ko je voda pomenila rojstvo in rodovitnost življenja, 
podarjenega v Svetem Duhu, pa ogenj simbolizira preoblikujočo moč 

delovanja Svetega Duha. Janez Krstnik, ki “hodi pred Gospodom z Elijevim 
duhom in močjo” (Lk 1,17), naznanja Kristusa kot tistega, ki “bo krščeval v 

Svetem Duhu in ognju” (Lk 3,16), v tistem Duhu, v katerem je nato Jezus 

rekel: “Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že 
razplamtel!” (Lk 12,49). Na binkoštno jutro Sveti Duh pride nad učence v 

obliki jezikov, “podobnih plamenom”, in jih napolni s seboj (Apd 2,3-4).  
Pečat je simbol, podoben simbolu maziljenja. Kristus je namreč tisti, ki “ga je 

Bog označil s svojim pečatom” (Jn 6,27), in v njem Oče tudi nas zaznamuje s 

svojim pečatom (2 Kor 1,22; Ef 1,13; 4,30). Ker podoba pečata nakazuje 
neuničljivi učinek maziljenja Svetega Duha v zakramentih krsta, birme in 

svetega reda, so jo nekatera teološka izročila uporabljala za izražanje 
“neizbrisnega znamenja”, ki ga vtisnejo ti trije zakramenti, ki jih ni moč 

ponoviti. 
Roka. Jezus s polaganjem rok ozdravlja bolnike (prim. Mr 6,5; 8,23) in 

blagoslavlja otročiče (prim. Mr 10,16). V njegovem imenu naj apostoli delajo 

prav tako (prim. Mr 16,18; Apd 5,12; 14,3). Še več, prav po polaganju rok 
apostolov je dan Sveti Duh (prim. Apd 8,17-19; 13,3; 19,6).  

Golob. Ob koncu vesoljnega potopa (katerega simbolika se nanaša na krst) 
se golob, ki ga je spustil Noe, vrne s čisto svežo oljčno vejico v kljunu – 

znamenje, da se je spet mogoče naseliti na zemlji (prim. 1 Mz 8,8-12). Ko 

Kristus pride iz vode, v kateri je bil krščen, se spusti nadenj Sveti Duh v 
podobi goloba in ostane nad njim (prim. Mt 3,16 vzp.). Simbol goloba za 

Svetega Duha je v krščanski ikonografiji tradicionalen. 
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DAROVI  IN  SADOVI SVETEGA DUHA 

/V tem delu želimo mladim približati darove in sadove Sv. Duha ter razložiti 
razliko. Na karticah pripravimo napise za sadove in darove Sv. Duha; mladi 

morajo razbrati in ločiti sadove od darov. Ko so prepričani, da so ločili darove 
od sadov, pogledamo vsakega posebej in se kratko pogovorimo, kaj je in kaj 

pomeni./ 

 
POGOVOR 

 Udeleženci naj naštejejo darove in sadove. 

 V čem so razlike med darovi in sadovi? 

 Kako jih razumemo? Jih koristimo?  

 

Za animatorja 
Dar modrosti nam pomaga modro živeti in tako ceniti zemeljske dobrine, da 

nas vodijo k Bogu. 

Dar umnosti nam pomaga globlje doumeti pomen vere za naše zemeljsko in 
večno življenje. 

Dar sveta nam pomaga, da se v dvomih in težavah odločamo za to, kar je 
božja volja, in prav svetujemo tudi drugim. 

Dar moči nam pomaga srčno premagovati vse ovire v življenju na poti k 
večni sreči – zveličanju. 

Dar vednosti nam pomaga spoznati, kaj moramo storiti in kaj opustiti, ter 

doseči globoko versko prepričanje. 
Dar pobožnosti nam pomaga biti trajno povezani z Bogom kot s svojim 

Očetom. 
Dar strahu božjega nam pomaga, da se varujemo greha iz spoštovanja in 

zaupanja do Boga ter bojazni, da bi se od Njega oddaljili. 

 
»Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, 

zvestoba, krotkost, samoobvladanje.« (Gal 5, 22-23) 
 

Sadovi nastanejo, ko darovom dodamo svojo sestavino; ko jih sprejmemo 
in jim damo prostor ter z njimi sodelujemo, postanejo v nas sadovi Svetega 

Duha. 

 

 

2. Spreobrnjenje – pot, odločitev za Boga  

 
Tu želimo ozavestiti pomen vsakodnevne odločitve za Boga in iskanja 

pristnega stika, saj bo le tako Sveti Duh deloval v nas. 

 



- 24 - 
 

Za animatorja 
Sveti Duh se naseli v vsakogar, ki se odloči za vero v Jezusa Kristusa, in v 

življenju slehernega vernika spodbuja rast Božjega značaja. Z močjo, ki je 
ljudje ne premoremo, bo Sveti Duh v nas gradil ljubezen, veselje, mir, 

potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestobo, krotkost in samoobvladovanje 
(Galačanom 5,22-23). Namesto da bi se sami trudili postati ljubeči, potrpežljivi 

in dobrotljivi, nas Bog poziva, naj zaupamo, da bo on sam v nas ustvaril te 

prvine. Zato moramo kristjani hoditi z njim (Galačanom 5,25) in biti vedno 
napolnjeni z Duhom (Efežanom 5,18); On pa nam bo dal moč, da se bomo 

odzvali klicu, h kateremu smo bili poklicani, in ljudem širom sveta oznanjali 

duhovno rast (Rimljanom 12; 1 Korinčanom 12; Efežanom 4). 

 

POGOVOR 

 Zakaj je potreben, pomemben Sveti Duh in njegovo delovanje v nas? 

 Kaj moramo narediti, da Sveti Duh deluje v nas? 

 Sveti Duh nam je na trenutke lahko oddaljen ali pa je težko verjeti v 

njegovo delovanje. Kako razumete, da Sv. Duh deluje v nas?  
 

»Črka namreč ubija, Duh pa oživlja.« (2Kor 3,6) – Spreobrnjenje 
 

Prvi cilj odslej ni več upoštevanje zunanjih pravil, ampak iskanje poti Duha, 
iskanje pristnega stika z Bogom, ki človeka oblikuje od znotraj. Zdi se, da je 

poglavitna past pri tem prepričanje, da moramo delovanje Duha v naši 
notranjosti vedno tudi občutiti. 

Odločitev: In vendar hoditi po poti Duha ni enako kot hoditi po poti svojih 
občutkov; potrebna je vsakdanja zavestna odločitev, potrebno je hoditi za 

Kristusom, predvsem ko v odnosu do njega ne doživljamo ničesar posebnega!  

 

 
POGOVOR 

 Pavel v pismu Korinčanom kratko in ostro zapiše »Črka namreč ubija, 

Duh pa oživlja.« Kako si razlagaš ta stavek? 
 Kaj je pomembnejše od upoštevanja zapisanih pravil za našo vero? 

 

 

OSEBNO DELO 
/vsak izmed udeležencev dobi list za osebno delo – tega ne bomo delili v 

skupini, to ostane njim/ 
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POSLUŠNOST SVETEMU DUHU 

 

Pred tabo je kratka misel papeža Frančiška, ki govori o poslušnosti Svetemu 
Duhu. Preberi to misel in si podčrtaj besede, ki ti ostajajo.  
 
»Vprašajmo se, če je moje srce odprto in če poslušam Svetega Duha. Torej, 

odprto srce, da bi Duh vstopil in bi mu prisluhnili. Večkrat danes pomislite: je 

moje srce odprto in se trudim slišati, kaj mi pravi Sveti Duh? Tako bomo šli 
naprej v krščanskem življenju in bomo tudi mi pričevali za Jezusa Kristusa.«  

(Papež Frančišek med sv. mašo v Domu sv. Marte, 22. 5. 2017) 
 

 

Težko je biti poslušen Sv. Duhu, če pa sploh ne 
vemo, kdaj nam spregovori na srce.  
 
Sedaj si povabljen/a, da zapišeš svojo osebno 
molitev kot prošnjo, da bo tvoje srce odprto za 
navdihe Svetega Duha, tako kot vabi papež 
Frančišek.  
 

 

 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________. 
 
Ne pozabi to molitev zmoliti tudi kdaj v dolini …  
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3. Svoboda v Duhu vs. v duhu? 

  
»Vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje,« (Gal 5, 13) je stavek, ki ga sveti 

Pavel zapiše v pismu Galačanom. 
/Te besede bi bile lahko namenjene marsikateri današnji cerkveni skupnosti, 

kjer je spoštovanje tradicije preraslo v tradicionalizem in kjer obstaja 

nevarnost, da bo množica bolj ali manj smiselnih pravil zadušila svobodno in 
razgibano delovanje Duha. (Pavel za nepopolne)/ 

 
 POGOVOR 

 H kakšni svobodi poziva Pavel? 

 Komu so besede namenjene? 

 Kakšne vrste svobode poznamo? (Naj si vsak izmed udeležencev 

vzame 3 minute in na list napiše definicijo svobode, kot jo sam 
razume.) 

 

Pavel v zapisanih mislih vabi k sproščeni veri in svari pred okostenelostjo, ki 
kot posledica upoštevanja množice bolj ali manj smiselnih pravil lahko začne 
dušiti svobodno in razgibano delovanje Duha. Po drugi strani je pomembno, 

da besede svoboda ne zamenjamo s svobodnjaštvom, ki pomeni delati vse, 

kar je v dometu mojih odločitev. 

  
 Kako si razlagam pojem »krščanska svoboda«?  

(Nič ni narobe s svobodo. Vsak izmed nas je bil ustvarjen za svobodo. 

Bog nam je dal svobodno voljo … A vedeti moramo, kje je naša 
svoboda ukoreninjena.) 

 

Pavel svari, da je sklicevanje na krščansko svobodo hitro lahko izgovor za 

greh. V človeku delujeta dve temeljni prvini: Duh in meso, ki sta v stalnem 
medsebojnem boju. Meso, ki je v svetopisemskem besednjaku pogosto 

sopomenka nečistosti, greha, malikovanja, prepirljivosti, jeze, in pa Kristusov 
Duh, ki je izvir ljubezni, čistosti in dobrega v nas. 

Na srečo nam Bog lajša breme stalnega iskanja prave poti in čistosti, saj nam 

je poklonil milost vesti. 

 
POGOVOR 

 Kako si predstavljamo vest? Od kod izvira? 

 Kako pogosto se zanašam na lastno vest? 

 Ali sem kdaj že dobil občutek, da si svobodo, ki mi jo podarja Bog, 

napačno razlagam? Če ja, kako sem napačne odločitve in misli 
doživljal? 
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Vest je močan dokaz delovanja Svetega Duha v nas in lep primer svobode, ki 
nam je dana. Bog nam vsak dan, celo večkrat na dan, daje možnost izbire 

med dejanji, ki: 
a)  izvirajo iz nas in so po navadi razlog za greh, saj so posledica 

svobodnjaštva (napačnega dojemanja svobode!), 
b)  prihajajo od Boga in jih navdihuje sveti Duh. 

 

Vest je zelo zanimiva, saj so je deležni tako kristjani, ki Boga poznajo, kot tudi 
nekristjani. Prek vesti nas Bog blago (vedno dopušča možnosti svobodne 

odločitve!) usmerja na pravo pot, nas graja in opominja, kako grešni smo – 
kako zelo potrebujemo Božje odpuščanje. Spodbuja nas, da se napak 

zavedamo, se jih kesamo in tako vračamo nazaj k Njemu.  

 

  
DODATEK ZA ŠTUDENTE 

Na začetku pogovora skupino izzovemo s kratkim odlomkom iz Svetega pisma, 
ki ga na glas preberemo in je rdeča nit za nadaljnje delo. Vsak ima nekaj 

minut osebnega dela, nato pa se naj razdelijo v manjše skupine po 3 in 

predebatirajo odlomek. Za pomoč so jim spodnja vprašanja.  
 

»2 Glejte, jaz, Pavel, vam pravim: če se daste obrezati, vam Kristus ne bo 
prav nič koristil. 3 In ponovno izjavljam vsakomur, ki se dá obrezati, da je 

dolžan v celoti izpolnjevati postavo. 4 Tisti, ki iščete opravičenje v postavi, 
nimate nič več skupnega s Kristusom: odpadli ste od milosti. 5 Po Duhu, iz 

vere, pričakujemo upanje pravičnosti, 6 saj v Kristusu Jezusu nič ne velja ne 

obreza ne neobreza, marveč vera, ki deluje po ljubezni. » (Gal 5, 2-6) 
 

 Kako si razlagam odlomek?  

 Kaj me je zmotilo, kaj nagovorilo?  

 Kakšna je moja osebna izkušnja verske tradicije in ali sem prešel na 

vero iz Duha? 
 Da? Moja osebna izkušnja. 

 Ne? Kaj me pri tem ovira? 

 

V manjših skupinah si poskušajte podeliti, kar ste razmišljali.  
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VEČERNA MOLITEV 

 
Pesem: Čakaj in moli Boga (D8) 

 
+ V imenu Očeta 

 

 Bralec 1 

Pred večernim počitkom se za trenutek ustavi in vse, kar te vznemirja, preženi 
proč. Pomisli na današnji dan. Kako si ga preživel?  

 
/trenutek tišine/ 

 
 Bralec 2 

Ko ne veš, kako se odločiti, zakliči: »Pridi, Sveti Duh.« 

Ko te je strah, šepni: »Pridi, Sveti Duh.« 

Ko ti je vsega dovolj in ne vidiš več smisla, vzdihni: »Pridi, Sveti Duh.« 
Ko te bo bolelo srce, zajokaj: »Pridi, Sveti Duh.« 

Ko boš sam, pomisli: »Pridi, Sveti Duh.« 
Skratka, ko se boš počutil kot človek, pokliči: »Pridi, Sveti Duh.« 

 

In bo prišel. Zagotovo. In prenovil tvoje obličje in po tebi obličje vse zemlje. 
Kajti ko človek dela s Svetim Duhom, dela vse novo, vse lepše, vse svetlejše. 

In kaj potrebuje naš svet drugega kot to? 
 

 
 Bralec 1 

Gospod, obljubil si nam tolažnika, pomočnika, tistega, ki nas bo učil, 

razsvetljeval, navdihoval. Pomagaj nam, da bi bili odprti za njegove navdihe.  

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

 

Beseda za lahko noč 
 

+ Blagoslov duhovnika  

 
Pesem: Angelček, varuh moj  
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SREDA                                                                               Umik v puščavo 

 

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 
Tako kot Pavel, smo se tudi mi danes umaknili na samo. Kljub temu, da smo 

bili vsi skupaj, smo imeli nekaj trenutkov tudi zase. Upam, da je vsak od nas v 

teh trenutkih lahko v tišini srca spregovoril z Gospodom.  
 

 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. Hvala,  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       Darovanje samega sebe 

 
INTONACIJA DNEVA 
/pripomočki: lepilo, kuliji, obris Jezusa na plakatu, barvni listki/ 

 
Pesem: Prerodi me (152) 

 

+ V imenu Očeta 
 

 Angel Gospodov  
 

 Bralec 1 

Srečanje z Gospodom je Pavlu odprlo oči, postal je nov človek, ki je to veselo 
novico evangelija ponesel do središča tedanjega sveta v Rim. Vse svoje življenje 

je nato posvetil oznanjevanju tudi za ceno preganjanja, nerazumevanja, 
življenja v ječi in mučeniške smrti. Darovanje je postalo način njegovega 

življenja. 

 
 Bralec 2 

1 Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, 

sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje. 2 In nikar se ne 
prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da 

boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. 

3 Sicer pa naročam po milosti, ki mi je dana, vsakomur izmed vas: ne imejte 
visokih misli, saj je to v nasprotju s tem, kar je treba misliti, ampak mislite na 

to, da boste premišljeni; vsak pač po meri vere, ki mu jo je Bog dal.  

6 Imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam je bila dana. Če ima 

kdo dar preroštva, naj ga uporablja v skladu z vero. 7 Kdor ima dar služenja, 

naj ga uporablja za služenje. Kdor ima dar učenja, naj uči. 8 Kdor ima dar 
spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, naj daje širokosrčno. Kdor je predstojnik, 

naj ga odlikuje vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z veseljem.« (Rim 
12, 1-3; 6-8). 

 
 Bralec 3 

Vsakemu izmed nas so bili dani darovi, nekaj v obliki talentov, prostorov, kjer 

živimo, oseb, ki jih srečujemo, predvsem pa v Sv. Duhu, ki ga prejemamo pri 

zakramentih. Nismo jih prejeli zaman, temveč nas Bog z njimi vabi na posebno 
pustolovščino, da bi skupaj gradili Kristusovo telo in bili živi udje njegove 

Cerkve. Vsak delček mozaika je v tej zgodbi pomemben. 
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 Animator 

Ob prihodu je vsak dobil barvni listek, na katerega naj sedaj napiše en svoj 

dar. Nato jih bomo prilepili na skupen plakat in sicer tja, kjer je ta barva na 
plakatu. (Dobimo mozaik Jezusa – obris na plakatu.) 

 
Pesem: Pričeval ljubezen bom (D47) – medtem ko prinašajo listke 

 

 Bralec 1 

Jezus, strah me je. Ne vem, ali te lahko prinašam svojim prijateljem, svoji 
družini, sošolcem. Potrebujem tvojega Svetega Duha, da me ne bo strah. Vodi 

me, da bom vedel, kaj naj rečem in naredim. Jezus, verujem, da mi boš dal 
pogum in priložnosti, da Očetovo ljubezen delim z vsemi, ki jih bom danes 

srečal. Oče, nekdo, ki ga bom danes srečal, je ujetnik teme. Pomagaj mi, da 
mu razkrijem Tvojo luč. Pomagaj mi, da bom Tvoja luč. 

 

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

+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Zdaj sem tu, moj Bog (223) 
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DELO V SKUPINI 

 
Cilji:  

 Mladi spoznavajo, da spreobrnjenje nujno za seboj potegne 
spremembo načina življenja.  

 Temeljna drža kristjana je darovanje, pri tem pa naj bi mladi odkrivali, 

katero je njihovo poslanstvo.  
 Za sprejemanje življenjskih odločitev je v sodelovanju s sv. Duhom 

potrebno razločevanje.  
 

DINAMIKA  
Pest 

Na sredi imamo posodo pšenice. Udeležence razdelimo v dva dela in vsaki 

skupini damo manjšo posodo (skleda za solato). Prvi skupini rečemo, da lahko 
zajamejo pšenico z odprto dlanjo in jo prenesejo v svojo posodo, druga skupina 

pa pšenico lahko prenese tako, da svojo dlan zaprejo. Ko vsak prenese eno 
dlan, rezultat primerjamo. (Namen: ko stisneš pest – izgubljaš; ko odpreš roko 

– pridobivaš.) 

 
 Katera skupina je zmagala in zakaj?  

 Kdaj nam je v roki ostalo več semen/darov? (Ko smo imeli odprto dlan.) 

 Kaj ta odprta dlan pomeni? (Ko imaš odprto dlan, lahko sprejemaš in daješ.) 

 Zakaj smo prejeli darove? (Dajanje drugim/služenje /dobro skupnosti.) 

 So darovi namenjeni meni ali so za vse? Zakaj ja in zakaj ne? 

 Kaj imam od tega oziroma kaj pridobim, če svoje darove dam na voljo 

drugim in celotni skupnosti? 

 Zakaj je potrebno, da to darujemo drugim? (Osebna sreča, zadovoljstvo, 

poklicanost – ko nekaj prejmemo, nas s tem Bog v nekaj vabi.) 
 K čemu se danes ljudje bolj nagibajo? (Individualizem/sebičnost ali 

darovanje/ljubezen?) 

 Kako se individualizem ali darovanje konkretno kažeta v življenju? 

 Zakaj je darovanje tako težko? (Odpoved, žrtvovanje …) 

 Kaj predstavljajo ta semena? (Zametek novega življenja, neko danost, 

talente in darove sv. Duha, ki smo jih prejeli pri sv. birmi.) 
 Kateri so bili ti darovi? (Še enkrat naštejemo: dar modrosti, umnosti, 

vednosti, pobožnosti, strahu božjega …) 

 

DAROVANJE/ŽRTVOVANJE 
a) Igra: Črni muc 

Udeleženci sedijo v krogu, eden pa kot prostovoljec igra črnega mucka. 
Naloga mucka je, da nekoga od udeležencev pripravi do smeha. To stori tako, 

da pred nekom poklekne in začne mijavkati (trikrat). Vsakokrat ga mora 
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udeleženec pobožati po glavi in mu reči »ubogi črni muc«. Če se pri tem 

udeleženec zasmeji, zamenja mucka. Mucek nadaljuje svoj »pohod«, dokler 
se nekdo ne zasmeji. 

 
(Navodila za smisel igre. Najprej določimo enega od udeležencev, da postane 

»prisilni prostovoljec« in ga v to praktično prisilimo (žrtev/ prisila). Drugič pa 

udeležence povabimo, da se eden javi kot »prostovoljni prostovoljec« 
(žrtev/darovanje).  

 Po koncu igre vsak od obeh prostovoljcev pove svoje občutke. 

 
b) Odlomek: Ivan Cankar – Sveto obhajilo  

Po dinamiki darovanje/žrtvovanje lahko preberemo spodnji odlomek, ki govori 
o darovanju. Nato se o njem pogovorimo. 
 

Petero nas je bilo. Sedeli smo za mizo in smo čakali. Spočetka smo se smejali 
in razgovarjali, nato smo igrali domino, naposled smo se naveličali ter smo 

umolknili. 
Najstarejši sestri je bilo trinajst let, najmlajšemu bratcu pet. V srcih pa smo 

bili stari: poznali smo skrb in strah. 

Kadar so se zunaj oglasili koraki, smo se ozrli proti durim. Strmeli smo z 
velikimi očmi in odprtimi usti, sapa nam je zastajala. 

»Prihaja!« 
Koraki so utihnili, spogledali smo se molče; oči so bile solzne, ustne so se 

tresle. 
Zelo smo bili lačni. Mračilo se je že, matere ni bilo. Pred dobro uro se je bila 

napotila, bogvedi kam. Vedeli smo: kadar pride, prinese kruha. Prav nič nismo 

dvomili. Kajti večerilo se je in zvečer je treba večerje. 
Trd in strašen je otrok v svojem zaupanju. Zvečer je treba večerje. Neusmiljen 

je otrok v svoji veri. Mati, zvečer je treba večerje; pojdi in prinesi jo, iz zemlje 
jo izkoplji, iz oblakov jo utrgaj! 

Ko je šla, je bila vsa majhna in sključena; globoka brazda je bila na njenem 

čelu. 
»Kmalu se vrnem!« je rekla. 

Mislili smo, da gre samo k peku, sto korakov daleč. Minuto tja, minuto nazaj: 
recimo, da bi tam še malo pokramljala, bi bilo pet, ali kvečjemu deset minut. 

Gledali smo na uro, ki je visela na steni kraj peči. Počasi se je pomikal dolgi 

kazalec; ali kakor se mu ni mudilo, je bil preromal že ves črni kolobar. 
»Saj niso šli k peku!« je rekla Hanca. 

»K štacunarju so šli!« je rekla Francka. 
»Pa če jim ne dajo?« sem rekel jaz. 

Pogledali so me, kakor da sem bil izpregovoril čisto nerazumljivo, nad vse 
čudno besedo. 
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»Da bi jim ne dali?« je obstrmela Hanca. 

»Zvečer je treba večerje!« je rekla Francka. 
Zunaj je še dremal večer, v izbi je bila noč. 

Naše oči so bile mlade in bistre, vajene teme. Pogledali smo se iz lica v lice – 
vsi smo bili starejši nego eno uro poprej. 

Nismo se bali belih žena, ne vedomca, ne torklje. Nekoč sva šla z najmlajšo 

sestro mimo kozolca, ki je stal na samem; da tam straši, so pravili. Pred 
kozolcem je stal trhel štor in se je čudno svetil – velik človek v goreči rjuhi. 

Držala sva se za roko, šla sva mimo in se nisva bala. 
Ali vendar je bil strah v naših zgodaj postaranih, zgodaj izkušenih srcih. Nekaj 

silnega se je dvigalo v daljavi do neba, bližalo se je, zmerom višje in 
ogromnejše, črno in strašno; skoraj že je zastiralo vse obzorje. Videli smo 

življenje in smo se ga bali ... 

Na jok nam je bilo, zaihtel pa nihče ni. Kadar so nas tuji koraki zmotili in je 
bilo spet vse tiho v izbi in zunaj, se je oglasil v nas obup, tisti zreli, poslednji 

obup, kakor ga pozna šele človek, ki ga je bilo obnemoglega življenje treščilo 
ob tla. 

»Saj ne bo konca nikoli! Nikoli ne bo drugače! Mati ne pride, ne prinese kruha 

– umrimo!«  
Velik je bil obup; ali vzbudilo se je v nas še nekaj vse temnejšega, 

strašnejšega. Ne jaz sam, nas vseh petero, kakor smo sedeli krog mize v temi, 
je občutilo nenadoma grenko, zlobno sovraštvo do matere. 

»Pogledam na cesto!« sem rekel. 
»Kaj bi gledal? Ne pride prej ... če še kdaj pride!« ... 

Počasi in tiho so se odprle duri. Na pragu je stala mati. 

Kakor ob belem dnevu smo razločili njen obraz. Ves bel in tenak je bil, oči pa 
so bile objokane in so gledale plaho; tako gleda grešnik na svoje trdosrčne 

sodnike. 
Mati se nas je bala ... 

»Ali ste dolgo čakali?« je rekla s tihim, prosečim glasom. »Nisem mogla prej 

... niso dali ... «  
K životu je tiščala hleb kruha; že od daleč smo videli, da je skorja lepo rumena 

... 
O mati, zdaj vem: tvoje telo smo uživali in tvojo kri smo pili! Zato si šla tako 

zgodaj od nas! Zato ni veselja v naših srcih, ne sreče v našem nehanju! ... 

 
 Kaj vas v tem odlomku nagovori? 

 Lahko to kako povežemo z Jezusom Kristusom? 
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SVETOPISEMSKI ODLOMEK (1. del): Rim 12, 1 

1 Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, 
sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje.  

 
/Vsak udeleženec je prejel list z Božjo besedo, kjer prebere ta prvi delček 

odlomka in ga v kratki tihoti premisli (v čem ga nagovarja). Lahko si podčrta 

eno od besed ali pa si zapiše kakšno misel./ 
 

Pred Bogom smo vsi v obsodbi. Tudi z deli in izpolnjevanjem zapovedi nismo 
rešeni. Bog nas je rešil za večno življenje, ker nas ljubi. In to za veliko ceno 
trpljenja in smrti na križu. Božje odpuščanje in ljubezen nas spodbujata, da 

zaživimo novo življenje. To pa pomeni popolno duhovno preusmeritev naše 

osebnosti, naših nagibov in našega ravnanja.  
Krščansko občestvo (skupnost in vsi člani) prevzema mesto jeruzalemskega 

templja (v templju so darovali živali). Duh, ki prebiva sredi tega občestva, 
daje novo dimenzijo prebivanja Boga med svojim ljudstvom (v Stari zavezi 

Bog prebiva med ljudmi v svetem šotoru in kasneje v templju).  
Tu se začenja preobrazba: človek postane član nove, »Kristusove družine«. 

Kristjan pozablja nase, ceni druge in svoje osebne darove porablja v dobro 

vse skupnosti. Ker se je Jezus daroval za nas namesto jagnjeta v templju 
(bogoslužje v templju), tako je edino razumno (»smiselno bogoslužje«) naše 

darovanje za druge.  

 
 

Pogovor 

 Bog je ljubezen, ves se je daroval za nas  → mi naj v tem posnemamo 

Jezusa. 
 Kaj je to žrtev v negativnem smislu besede? (Kot v prejšnji igri nekdo, ki 

je v nekaj prisiljen; v nečem smo nesvobodni, nimamo izbire, podobno kot 

tradicija: Stara zaveza – v spravo, odkupitev in zadoščenje v templju 
darujejo različne živali; jagnjeta, golobice, ovne, vole …) 

 Kaj pa, ko se za nekaj prostovoljno žrtvujemo? (Takrat je to darovanje, za 

to si se sam odločil, si svoboden, kot Nova zaveza – Bog se za nas ljudi 

sam žrtvuje kot daritveno jagnje.) 
 Kako razumem besedo darovanje – žrtvovanje?  

 Kdaj je to žrtvovanje od tebe zahtevalo največ napora, truda, moči?  

 Darovanje samega sebe – ali se znam darovati? Kako se ti daruješ?  

 Verjameš, da je smisel življenja darovanje samega sebe za nek cilj?  

 Bog nas je poklical, da izpolnimo neko poslanstvo? Za koga živiš? Za kaj 

živiš? Ali (še) vedno služiš samo samemu sebi, ali tudi kaj za druge? 

 Za katero stvar boš »dal svoje življenje«? (Pavel je ves gorel za Gospoda.) 
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 Bogoslužje: tudi, ko se daruješ najmanjšemu, se daruješ Bogu. (Mt 25, 

40: Karkoli ste storili enemu teh najmanjših bratov, ste storili meni.) 

 
 

DODATEK ZA ŠTUDENTE 
 
SVETOPISEMSKI ODLOMEK (2. del): Rim 12,2-3 
Vsak udeleženec je že prej prejel list z Božjo besedo. Tokrat preberemo ta 
drugi delček in ga podobno kot prej pokomentiramo.  
 
2 In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z 

obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, 
njemu všečno in popolno. 3 Sicer pa naročam po milosti, ki mi je dana, 

vsakomur izmed vas: ne imejte visokih misli, saj je to v nasprotju s tem, kar 

je treba misliti, ampak mislite na to, da boste premišljeni; vsak pač po meri 
vere, ki mu jo je Bog dal.  

 

»Svet« so prvi kristjani pojmovali podobno kot Judje, ki so ga delili na dve veliki 
obdobji – sedanji vek, v katerem hudobija prosto vlada, in prihodnji vek, v 

katerem bo Bog razodel svoje kraljestvo. Za Pavla se je prihodnji vek že začel 

s Kristusovim prihodom, sedanji vek pa je le začasen.  
Vera je je na tem mestu pojmovana kot razcvet duhovnih darov, ki jih Bog deli 

članom krščanskega občestva, da zagotavlja življenje in razvoj. Vse, kar 

prejemamo, je zastonjski dar, milost.  

 

Najprej vsakdo pove kakšno misel ali besedo, nato pa nadaljujemo pogovor 

predvsem na naslednjem delčku citata »da boste lahko razpoznavali, kaj hoče 
Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno«. 
 
RAZLOČEVANJE – pot odkrivanja poslanstva v življenju 

 

/za animatorja/ 
Razločevanje se odvija v sprejemanju odločitev in oblikovanju svojih dejanj v 
negotovih položajih in ob nasprotujočih si notranjih silah. Obstaja razločevanje 

znamenj časov, kar vodi k prepoznavanju navzočnosti in delovanju Svetega 
Duha v zgodovini; moralno razločevanje razlikuje dobro od zlega; duhovno 

razločevanje, pri katerem gre za to, da prepoznamo skušnjavo, da se ji lahko 

upremo in nadaljujemo pot k polnosti življenja. Ti različni pomeni so med 
seboj očitno povezani in jih ne moremo nikoli popolnoma ločiti drug od 

drugega. 
Iz tega razloga se osredotočamo na razločevanje poklicanosti. To je proces, v 

katerem posameznik v dialogu z Gospodom in ob poslušanju glasu Svetega 
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Duha sprejema temeljne odločitve, predvsem glede življenjskega stanu. Vsak 

človek (moški in ženska) se sreča z vprašanjem, kako uresničiti samega sebe, 
ne da bi zapravil priložnosti. Za vernika je to vprašanje še veliko resnejše in 

globlje. Kako živeti veselo novico evangelija in odgovoriti na klic, ki ga Gospod 
naslavlja na vse, s katerimi se sreča: v zakonski zvezi, duhovništvu, 

posvečenem življenju? Na kakšen način lahko človek najbolje uresniči svoje 

talente: v poklicnem življenju, v prostovoljnem delu, v služenju najbolj 

ubogim, udejstvovanju v politiki? 

 

 Kako si razlagate besedo razločevanje? (Npr. ločevanje odpadkov, 

sortiranje, ločevanje od nečesa drugega, opustiti nekaj …) 
 Zakaj je pravzaprav potrebno razločevati? 

 Čemu koristi? (Prepoznavanje dobrega, Bogu všečnega, popolnega.) 

 O čem razločujemo v duhovnem življenju? (Dobro–slabo; Božje– 

hudičevo; milost–greh.) 

 

Za razločevanje vedno potrebujemo navodila (npr. ločevanje odpadkov) ali pa 
nekoga, ki nam to razloži. Nekaj podobnega je tudi v duhovnem življenju. 

Navodila so za nas vtkana v našo vest, kar pa velikokrat preslišimo ali ne 
razumemo. Zato potrebujemo razlagalce, potrebujemo pomoč, svetovalce. 

 
 Katere osebe so me v življenju najbolj zaznamovale?  

 Kdo mi je v življenju do sedaj stal ob strani in me usmerjal in vodil?  

 V katerih odločitvah mi je ta oseba stala ob strani? (Vsakdo na list papirja 

napiše dve ali tri osebe ter kaj jih je pri njih nagovorilo). Drug drugemu 

lahko povemo kakšno misel. 

 
 Razločevanje ni samo stvar velikih odločitev, temveč je tudi v na videz 

nepomembnih vsakdanjih situacijah. 
  

 V razločevanju so potrebni trije koraki (na treh listkih imamo zapisane 
tri besede, udeleženci pa jih skušajo razvrstiti po vrstnem redu). Nato 
se pogovorimo, kako določeno besedo razumejo.  

 
a) PREPOZNATI 

Pri »prepoznavanju« gre predvsem za to, kako življenjski dogodki in ljudje 
vplivajo na moje notranje življenje, ki se kaže v različnih izrazih: žalost, 

pobitost, izpolnjenost, strah, veselje, mir, občutek praznine, nežnost, jeza, 
upanje, otopelost itn. Čutim, da me privlači oziroma vleče v več različnih 

smeri, vendar v nobeno dovolj jasno, da bi ji sledil. Doživljam vzpone in padce 
ter v določenih primerih včasih pravi notranji boj. ‘Prepoznavanje’ zahteva 

razkrivanje tega čustvenega bogastva in poimenovanje različnih čustev brez 
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vrednotenja. Zahteva tudi začutiti ‘okus’, ki ostane za njimi, to je ubranost ali 

neubranost med tistim, kar izkušam, in tistim, kar nosim v svojih globinah. 
V tem koraku je izjemno pomembna Božja beseda. Ob premišljevanju Božje 

besede se dejansko vnema gorečnost, kot v vseh izkušnjah, ki se dotikajo 
človekovih globin. Hkrati Božja beseda omogoči, da take izkušnje pridejo na 

dan, ko se človek poistoveti s svetopisemskimi dogodki. Korak prepoznavanja 

postavlja v središče sposobnost poslušanja in človekovo čustvenost, ne da bi 
se zaradi strahu pri tem izognil naporu tišine. Gre za temeljni korak na poti 

osebne rasti, še zlasti za mlade, ki še močneje doživljajo pritisk različnih želja 
in se zaradi tega lahko prestrašijo, kar ima za posledico, da se odpovedo celo 

velikim korakom, ki jih morda privlačijo. 

 

b) RAZLOČEVATI  
 

Ni dovolj, da prepoznamo izkušnje: potrebno je »razločevati« oziroma, z 
drugimi besedami, razumeti, k čemu kliče Sveti Duh po tem, kar je vzbudil v 
vsakomur. Pogosto se ustavimo v pripovedovanju izkušenj, s posebnim 

poudarkom na »to se me je močno dotaknilo«. Težje je doumeti izvor in 

pomen želja in doživetih čustev ter preveriti, ali nas vodijo v ustvarjalno smer 
ali v to, da se umikamo sami vase. 

Ta korak razločevanja je zelo občutljiv; zahteva potrpežljivost, čuječnost in 
tudi določeno znanje. Upoštevati je potrebno vplive družbenega in 

psihološkega pogojevanja. Potrebno je vključiti lastne razumske sposobnosti 
in se varovati nevarnosti, da bi padli v past abstraktnih teorij o tem, kaj bi bilo 

dobro ali prijetno storiti. ‘Razločevanja’ ni brez soočenja z resničnostjo in 

razmisleka o možnostih, ki so dejansko na voljo. 
Pri ‘razločevanju’ želja in notranjih vzgibov se je v luči Božje besede treba 

iskreno soočiti z moralnimi zahtevami krščanskega življenja in se nenehno 
truditi za njihovo uresničevanje v trenutnem konkretnem položaju. 

Razločevanje se odvija v notranjem dialogu z Gospodom, kar v polnosti 

vključuje vse človekove sposobnosti; pomoč človeka, ki je izkušen v 
poslušanju Svetega Duha je dragocena opora, ki jo Cerkev nudi in ki bi jo bilo 

nespametno prezreti. 

 
 

c) ODLOČITEV/IZBRATI/NAREDITI KORAK 

Potem ko smo prepoznali in razločili svet želja in čustev, dejanje odločitve 
pomeni dejanje pristne človekove svobode in osebne odgovornosti. Ta je  
vedno povezana s konkretnimi razmerami in je zato omejena. Odločitev 

pomeni ne sledenju nagonov, ki so v današnjem času poveličani in prikazani 
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kot temelj človekovega odločanja. Odločitev nas osvobodi podvrženosti tem 

silam.  
V zgodovini posamezniki dolgo niso imeli možnosti sprejemati lastnih 

temeljnih življenjskih odločitev, kar še vedno velja v nekaterih delih sveta 
(npr. Pakistan …). Spodbujanje svobodnih in odgovornih odločitev ter 

osvoboditev od vsake ujetosti je cilj vsake resne pastorale poklicanosti.  

Odločitev se mora potrditi v konkretnih dejanjih in ne sme biti le nekaj 
virtualnega. To pomeni podati se na pot, sprejeti tveganje in zaupati. V tem 

koraku se bodo rodile še druge želje in čustva; prepoznati in razločevati jih 
omogoči, da se potrdi pravilnost sprejete odločitve, oziroma predlaga, da se jo 

ponovno preveri. Zato je pomembno »iti ven«, izstopiti iz strahu, da bi naredili 

napako. Kot smo že videli, strah lahko hromi človeka. 

 
SVETOPISEMSKI ODLOMEK (3. del): Rim 12,6-8 

6 Imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam je bila dana. Če ima 
kdo dar preroštva, naj ga uporablja v skladu z vero. 7 Kdor ima dar služenja, 

naj ga uporablja za služenje. Kdor ima dar učenja, naj uči. 8 Kdor ima dar 
spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, naj daje širokosrčno. Kdor je 

predstojnik, naj ga odlikuje vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z 

veseljem. 
 

Apostol Pavel poudarja pomen različnih darov/karizem, ki jih Bog daje človeku. 
To nam omogoča, da naše krščansko življenje spreminjamo v službo Cerkvi. Pri 
tem poudari pomembnost enega telesa in vendar več različnih darov. Med njimi 

sta preroštvo in učenje, poudarek pa je na ljubezni. Veliko širši seznam darov 

Pavel omenja v Prvem pismu Korinčanom (12 in 14. poglavje), kjer je poudaril 
pomembnost različnosti teh darov.  

Vera je eden temeljnih elementov pisem apostola Pavla. Zanj je vera religiozna 
drža človeka, ki vse stavi na božje obljube. To pomeni, da se zaveda 

zastonjskega daru, da se za to Bogu zahvaljuje in ga časti. Vera je najtesneje 

povezana s pravičnostjo (človek se zaveda, da ga je Bog odrešil). Vera in božja 
pravičnost sta za Pavla življenje v milosti, ki ga Bog zastonj naklanja svojim 

otrokom in vodi v poveličanje (življenje pri Bogu). V nasprotju s Pavlovim 
razumevanjem vere drugi trdijo, da se človek lahko reši in doseže odrešenje z 

izpolnjevanjem zapovedi (postave) in svojim prizadevanjem.     

 

 Kakšen je moj odnos do različnih karizem in gibanj? 

 Katere darove prepoznavam med kristjani? Kaj pogrešam? 

 Kakšna čustva prevzemajo ljudi ob besedi »karizma«? (Nevednost, 

strah, ljubosumje, nerazumevanje …) 
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VEČERNA MOLITEV 

 
Pesem: Vlij mi olja (210) 

 
+ V imenu Očeta 

 

● Bralec 1  
Imamo različne milostne darove, pač po milosti, ki nam je bila dana. Če ima 

kdo dar preroštva, naj ga uporablja v skladu z vero. Kdor ima dar služenja, naj 
ga uporablja za služenje. Kdor ima dar učenja, naj uči. Kdor ima dar 

spodbujanja, naj spodbuja. Kdor daje, naj daje širokosrčno. Kdor je predstojnik, 

naj ga odlikuje vestnost. Kdor izkazuje usmiljenje, naj to dela z veseljem. 
(Rim 12,6 -8) 
 
/trenutek tišine/ 

 
● Bralec 2 

Kako uporabljam svoje darove, ki sem jih prejel kot zastonjski dar? Jih 

uporabljam zaradi sebe, jih izkoriščam, ali služijo v dobro vsem?  
 

Gospod, hvala ti za vsak dar, daj, da jih bom uporabljal v prave namene.  
 

 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                        Življenje v Bogu  

 
INTONACIJA DNEVA 
 

Pesem: Tebi, o, Gospod (188) 
 

+ V imenu Očeta 

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

 

Igrani prizor 
/potrebujemo mačko in goloba (pripravi pisarna), ki odigrata prizor pred 
ostalimi/ 
 
Pripovedovalec: Gospod Bog je ustvaril svet, svetlobo, vode, rastline. V 

morju so plavale ribe, po nebu so letale ptice, na zemlji je mrgolelo živali. Med 
njimi sta bila tudi maček in golob. Maček gleda goloba in si misli. 

 
Maček: Ta bo dober za malico. 

 

Pripovedovalec: In začne prežati nanj. Golob beži, maček pa za njim. Ko 
golob vidi, da ne bo mogel uiti, se zateče k Bogu. 

 
Golob: »Gospod, Gospod, reši me mačka, da me ne požre!« 

 

Pripovedovalec: In Gospod je dal golobu peruti, da se bo lahko rešil pred 
mačko. Naslednji dan maček spet začne loviti goloba. Golob beži in beži, še 

težje kot prej, ko ni imel peruti. Ves zadihan kliče na pomoč Boga. 
 

Golob: Gospod, Gospod, s temi perutmi še težje bežim pred mačkom. 
Pretežke so! 

 

Pripovedovalec: Gospod ga pomiri. 
 

Bog: Dragi golob, nisem ti dal peruti, da bi jih nosil, ampak, da bi one nosile 
tebe. 

 

Pripovedovalec (nauk zgodbe): Bog ni dal zapovedi, da bi nam oteževale 
življenje, ampak da bi se jih držali, one pa nas bodo dvignile, da bomo na 

varnem že na tem svetu, po smrti pa nas bodo dvignile k Bogu. 
 

Pesem: Oče (135) 
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 Bralec 1 

14 Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi. 15 Saj niste prejeli 

duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha 

posinovljenja, v katerem kličemo: »Aba, Oče!« 16 Sam Duh pričuje našemu 
duhu, da smo Božji otroci. 17 In če smo otroci, smo tudi dediči: dediči pri 

Bogu, sodediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi 
poveličani. 

18 Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne dá primerjati s slavo, ki se 

bo razodela v nas. 19 Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih 
sinov. 26 Prav tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne 

vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z 
neizrekljivimi vzdihi. 27 In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje Duha, saj 

Duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo. (Rim 8,14-19, 26-27) 
 

 Bralec 2 

Da lahko kličemo Nebeškega Očeta – Abba, Oče, je privilegij, ki ga imamo kot 

božji otroci. Pomembno je, da se mu vsak dan izročamo in da vztrajamo v 
odnosu. Bog Oče z nami že vztraja, tu ni težava … problem je pri nas. Da bi 

znali vztrajati, se mu izročimo z Njegovo molitvijo.  
 

 Oče naš; Slava Očetu  

 

+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Školjke (184) 
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DELO V SKUPINI 

 
Cilj 

 Mladi ozavestijo pomembnost vztrajanja v odločitvah in odnosu z 
Bogom ter razmislijo, kako slednjega ohranjati (zakramenti, molitev …) 

Ugotovijo pomembnost zakramentov, osebne molitve, daru zakramenta 

spovedi in svete maše. Spodbuda h konkretnosti. Kako se ob vsem tem 
počutiti svobodno? 

 
OSEBNO DELO 

 Predstavljaj si, da imaš samo še 24h življenja, kaj bi storil, katere stvari so 

ti pomembne?  -> To, kar bi počel, to je pomembno za večnost. 
 

 

VPRAŠANJA 
Pogovor o priliki o mačku in golobu iz jutranje molitve. 

 Kaj predstavljajo krila, ki jih je Bog dal golobu? 

 Ali se tudi nam kdaj zdi, da so nam ta krila napoto? Jih ne 

uporabljamo? 
 Kaj je svoboda? Kako sem lahko svoboden pri maši, molitvi, 

… se počutim svobodno? 
 

/Za animatorja/ 
O tej temi smo se že pogovarjali, zato to zgodbo obdelamo hitro. 
Krila, ki nam jih je dal Bog, so maša, spoved, molitev, zapovedi, zakramenti … 
Vse to nas ne sme ovirati. Ampak nam mora pomagati, da smo na varnem 
(pred hudim duhom) že na tem svetu. Po smrti pa nas bodo ponesla v 
nebesa. 
Svoboden si, ko s svojo svobodo ne omejuješ druge, svoboden si šele, ko se 
podariš. Gospod nam je dal pravila, ki nas ne omejujejo, ampak nam 
dajo svobodo. 

 
DINAMIKA 

Animator pripravi za vsakega udeleženca en krog, razdeljen na 24h 

(povprečen dan v letu). Vsak udeleženec na tem krogu označi: 
- Koliko časa namenim spanju? 

- Koliko časa namenim družbenim omrežjem? 
- Koliko časa učenju in šoli? 

- Koliko časa namenim pomoči drugim? 
- Koliko časa porabim za hobije? 

- Koliko časa porabim za obroke? 

- Koliko časa porabim za molitev? 
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Opomba: liste shranijo, ker jih bomo potrebovali 
 

 Kaj vse mi pomaga na poti vere? Kdo vse me spodbuja? (Zahvala.) 

 

SAMO ZA DIJAKE: Pogovor o molitvi.  
 Moja najljubša molitev?  

 Kaj mislite o redni molitvi? 

 

DODATEK ZA ŠTUDENTE:  
 Kaj mi pomeni molitev? Pogovor z Gospodom? Molitev skozi cel dan? 

Moliti skozi cel dan, z dejanji … 

 

ZAKLJUČEK:  
Tri vrste odnosa z Bogom. 

 Molitev sužnjev (Blebetam in ne razmišljam.) 

 Molitev daj–dam (Želim si, potrebujem … zato bom molil, da to 

dobim.) 
 Molitev svobode (Želim si izpolniti Božjo voljo. Gre za molitev 

zahvaljevanja in slavljenja Gospoda. Verujem, da mi bo Gospod dal 

tisto, kar je zame dobro.) 

Kako pomembna mi je molitev? Poglej na svoj krog, koliko časa 
nameniš molitvi? Koliko časa pa Bog želi, da molimo? Kako bi lahko to 

izpolnili (glede na naše obveznosti, študij, delo)? 
 

/za animatorja/ 
Smisel molitve je, da si vzameš zjutraj čas, si iskren, rečeš Bogu: bodi z mano 

skozi dan, jaz vem da bom pozabil nate (vzame 12 sekund). 
Da imam rezerviran čas za molitev – REDNA MOLITEV (ne, kadar mi paše, 

ampak vsak dan). Ne za blebetanje, ampak za iskren pogovor. 
Če imaš iskren odnos z Gospodom, greš čez meje tradicije. 

Pomembno je, da moje delo, učenje, igra, hobi postajajo molitev. Če vse to 

počnem v zavesti, da je Bog z menoj, potem lahko tudi delo, učenje postaja 
molitev. Tedaj lahko v svojem krogu (ki si ga prej označeval) v vse delčke 

vključim molitev, ker živim v Bogu.   

 
NAČINI MOLITVE:  

Kateri način molitve ti je najbližji? Načini: 

 Slavljenje, izraz hvaležnosti, 

 molitev ob svetem pismu – ''lectio divina'', 

 eksamen – spraševanje vesti, pregled dneva, 

 kratka molitev (večkrat dnevno se spomnimo na Boga) – ''vzdihljaj'', 
 po obrazcih, rožni venec, … 
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 molitev brevirja – hvalnice in večernice. 

 

OSEBNO DELO - ''Lectio divina''.  
Pripravi se odlomek za vsakega iz današnjega dne (Rim 8,14-19.26-27). 

Nekdo na glas prebere odlomek. Potem prebere vsak zase (5 min), sledi prva 
podelitev, ko vsak prebere besedo ali stavek, ki ga najbolj nagovori iz božje 

besede. Spet sledi 10 min tišine, premišljevanja o božji besedi in podelitev 

(kdor želi), kako me božja beseda nagovarja, kaj mi želi povedati. 
 

IGRA 
PANTOMIMA. Preko pantomime par predstavi zgodbo, ki jo izžreba. 

1. Prva zgodba: Uprizorite dogodek, ko mama/oče sili otroke v 
cerkev. Otroci pa se branijo. Na koncu sicer zmaga mama/oče, a 

le za to, da imajo otroci mir.   

2. Druga zgodba: Družina gre vsako nedeljo v cerkev skupaj. Gredo 
iz navade, ne čutijo globljega pomena. To lahko uprizorite tako, 

da zelo hitite. V cerkvi na hitro pokleknete in se hitro pokrižate … 
3. Tretja zgodba: Predstavljate družino, ki vero živi. Maša vam 

pomeni veliko, zato se zanjo dobro pripravite. Se lepo uredite, se 

pred mašo pogovorite, greste dovolj zgodaj od doma, da ne 
hitite. V cerkvi spoštljivo pokleknete in se pokrižate. Sodelujete s 

petjem, ministriranjem, branjem beril …  
 

POGOVOR O SV. MAŠI 
Potem sledi pogovor o tem, kaj za nas pomeni sv. maša. 

 Kako se nanjo pripravim? Kakšen zgled mi dajejo starši/vrstniki?  

 Grem kdaj težko k sv. maši? Kako takrat premagam samega sebe in 

vseeno grem? 

 
ZA ŠTUDENTE 

 Kako doživljam sveto mašo? Vsak poskusi čim bolj iskreno odgovoriti. 

 Kako se lahko pripravim na sv. mašo, da mi bo dajala moč za 

življenje? 
 

Za animatorja: Vprašam se (pri maši), kaj me teži, za kaj sem hvaležen in 
vesel? Kakšne bolečine nosim v sebi? Kje si želim Božje pomoči? 

 

Vse skrbi pri darovanju skupaj s kruhom in vinom prinesem pred Boga. Zato 
bodimo pozorni pri maši, ko duhovnik moli: »Molite bratje in sestre, da Bog 

vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev.« 
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VMESNA DINAMIKA 

Na listkih bodo posamezni delčki maše, ki jih udeleženci sestavijo in uvrstijo v 
štiri dele maše in razvrstijo po vrsti. Na koncu gremo skupaj čez sveto mašo. 

/Pisarna natisne spodnjo tabelo na velikost lista A3 (ali vsaj A4) za vsako 

skupino. Animatorji to razpredelnico razrežejo, da jo bodo lahko udeleženci 
sestavljali./ 
 
KVIZ 

Za pogovor o sveti maši lahko animator uporabi kviz. Udeležence razdeli v 3 

ali 4 skupine. Ob odgovarjanju na posamezna vprašanja naj jih spodbudi k 
debati in poskuša razložiti tudi globlji pomen posameznih delov svete maše.  

 
1. Kdaj je bila prva sv. maša? Ob Jezusovi zadnji večerji skupaj z učenci, 

ko je vzel v roke kruh, ga blagoslovil, razlomil, jim ga dal ter rekel: »To je 
moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin.« 

 

2. Zakaj se, ko pridemo v cerkev, pokrižamo z blagoslovljeno vodo? 
Blagoslovljena voda v kropilniku nas spominja, da smo pri zakramentu 

krsta ob simboličnem trikratnem izlitju krstne vode na glavo prejeli kopel 
prerojenja in prenovljenja po Svetem Duhu. Zato se ob pokrižanju z 

blagoslovljeno vodo spomnimo na moč blagoslova, ki je znamenje 

Božjega delovanja. Hkrati se spomnimo na sveti krst in na očiščujočo moč 
vode.  

 
3. Zakaj je duhovnik pri maši oblečen v duhovniško obleko? Pokrije 

svojo telesnost, njegova obleka nam pomaga razumeti duhovnikovo 
vlogo: duhovnik mašuje v imenu Kristusa – drugi Kristus. 

Začetni obred Besedno 
bogoslužje 

Evharistično 
bogoslužje 

Sklepni obred 

Vstopna pesem Prvo berilo Priprava darov 
 

Mašnikov pozdrav 
in blagoslov 

Uvod v sveto 
mašo 

Spev z odpevom 
(Psalm) 

Evharistična molitev Odslovitev 

Kesanje  Drugo berilo Očenaš  
Slava  Aleluja  Pozdrav miru  
Glavna mašna 
prošnja 

Evangelij Lomljenje kruha  

 Pridiga (ali 
homilija) 

Jagnje božje  

 Izpoved vere Obhajilo  
 Prošnje za vse 

potrebe  
Prošnja po obhajilu  
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4. Kaj je štola in kaj predstavlja?   

Štola je najpomembnejše liturgično oblačilo pri bogoslužju in je znamenje 
duhovništva. Latinsko stola pomeni dolga zgornja halja. To je dolgo, široko, 

šalu podobno ogrinjalo, navadno iz krzna ali tkanine. Barva štole se pri 
bogoslužju spreminja glede na obdobje liturgičnega leta. Imajo jo pri sveti 

maši in pri delitvi zakramentov ter blagoslovov. Pri spovedi ima duhovnik štolo 

vijolične barve, ki je barva resnosti, spokornosti, odpovedi in duhovnega 
očiščenja. 

 
5. Kdaj se maša začne?  

Z vstopno pesmijo, med katero pristopi duhovnik s tistimi, ki opravljajo 
liturgične službe, k oltarju. Zato je pomembno, da nas vstopna pesem 

»uglasi« na dogajanje. Izbrana naj bo tako, da vernike usmeri k temu, kar se 

bo obhajalo med bogoslužjem: k spominu Gospodove smrti in vstajenja – v 
ustreznem skladju s cerkvenim letom.  

 
6. Kakšen pomen ima kratka tihota pred kesanjem? Ali poznate še 

kakšen del svete maše, ki vsebuje kratko tihoto?  

Pri sveti maši poznamo 4 kratke tihote.  
a) Prva kratka tihota je pred kesanjem, ko vsak premisli, kako je živel dan, 

teden v skladu z Božjo voljo (priznamo in obžalujemo svoje napake). 
b) Druga tihota je pred glavno mašno prošnjo. Takrat imamo priložnost, da 

izrečemo svoje prošnje Bogu Očetu po Kristusu v Svetem Duhu.  
c) Tretja tihota je po pridigi ali po evangeliju (če ni pridige). Takrat imamo 

možnost poglobiti Božjo besedo in nanjo dati svoj odmev.  

d) Četrta tihota je po obhajilu, ko se vsak v srcu Bogu zahvaljuje in moli. 
 

7. Kako so izbrana berila in evangelij? 
Nedeljska ali praznična berila in evangeliji se ponovijo vsaka tri leta. Poznamo 

leto A, v katerem beremo večinoma Matejev evangelij, v letu B beremo 

Markov evangelij in v letu C Lukov evangelij. Janezov evangelij beremo v 
liturgično močnih časih, kot so advent, božič, post, velikonočni čas. Berila za 

delavnike se ponovijo vsako drugo leto, evangeliji pa so enaki. Pri vsaki sveti 
maši smo povabljeni k odkrivanju skupnega sporočila prebranih odlomkov in 

prenašanju le-tega v konkretno življenje. Dnevna Božja beseda je za vernika 

program dneva. 
 

8. Zakaj se pokrižamo pred evangelijem? 
Pred evangelijem naredimo mali križ na čelu, na ustih in na prsih in tako 

posvetimo Bogu svoje misli, besede in vse želje. Ob tem, ko se prekrižam, 
molim: »Tvoj evangelij hočem sprejeti z razumom, ga izpovedovati z usti in 
ohraniti v svojem srcu.« 
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9. Zakaj duhovnik poleg vina doda tudi nekaj kapljic vode v kelih? 

Vino predstavlja Kristusa, voda pa človeka. Jezus Kristus je Bog in človek. Čez 
nekaj trenutkov se bosta Božja ljubezen in naša – človeška srečali in se 

poljubili. To bo velik dogodek. Duhovnik med vlivanjem vina in vode v kelih 
izgovarja: »Po skrivnosti te vode in tega vina naj bomo deležni Božje narave 
Kristusa, ki je bil deležen naše človeške narave.« Mešanje vina in vode nas 

spominja tudi na dogodek, ko sta iz prebodenega Jezusovega srca pritekli kri 
in voda.   

 
10.  V katerih delih cerkvenega leta ni slave?  

V postu, adventu, med tednom. Slava je prastara in častitljiva hvalnica, s 
katero Cerkev, zbrana v Svetem Duhu, slavi in prosi Boga Očeta in Jagnje. Za 

to hvalnico je značilno tudi zahvaljevanje Bogu, ko mu z govorico ljubezni 

izrazimo: »Veseli smo, da si tak, kakršen si.« Ali z drugimi besedami: 
»Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave …« 
 
11.   Kakšen pomen ima košček hostije v kelihu?  

Predstavlja edinost Cerkve. (V Rimu in drugih škofovskih mestih so imeli 

navado, da so ob določenih praznikih posebni mašni pomočniki od papeževe 
ali od škofove maše prinesli košček hostije in jo spustili v kelih. S tem 

dejanjem so želeli poudariti edinost Cerkve v Kristusovi daritvi in občestvo s 
papežem in škofom.) V malem koščku hostije je navzoč vsak vernik. Ko vsi 

duhovniki po svetu odlomijo košček hostije, v kateri smo navzoči vsi verniki 
sveta, smo povezani v neizmerno moč medsebojne edinosti. Ob tem 

skromnem dejanju se spomnimo vseh vernikov sveta.  

 
12. Namen pozdrava miru?  

Da si podelimo Kristusov mir kot bratje in sestre, ki drug drugemu želijo 
Kristusovega miru. Zato je pri uvodih v pozdrav miru pomembno, da ne 

govorimo o tem, kako bomo mi iz svoje moči gradili mir, temveč da 

poudarimo zavest, da naš mir prihaja od Vstalega, ki pravi: »Mir vam bodi.« 
 

13. Kaj predstavlja oltarna miza med sv. mašo?  
Predstavlja Kristusa, Mesija, kar v prevodu pomeni »Maziljenec«. (Slavnostno 

posvečevanje oltarja poteka tako, da škof sredino oltarja in štiri vogale polije z 

oljem, nato pa namaže še celotno oltarno mizo.) Hkrati predstavlja Kristusa 
kot žrtveno jagnje. (Pod oltarno mizo so običajno vgrajene relikvije svetnikov: 

spomin na žrtvovanje svetnikov, izvirajoče iz Kristusove žrtve.) Oltar 
predstavlja hkrati mizo, ob kateri nas Kristus zbira in kamor lahko položimo 

tudi svoj dar (svoje zahvale, skrbi, veselje …).  
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14. Zakaj duhovnik ob začetku in koncu maše poljubi oltar? 

Ko duhovnik poljubi oltar, izkaže ljubezen in spoštovanje Kristusu. Kadar 
gremo mimo oltarja med sveto mašo (bralci beril, ministranti), počastimo 

Kristusa s priklonom. Na oltarju se namreč med mašo zgodi odrešenjska 
skrivnost, ki prehaja v človeška srca. Tako tudi naše življenje postane 

bogoslužje. Naše srce je oltar.  

 
15. Zakaj dvigne duhovnik pred očenašem hostijo in kelih in vsi 

zapojemo: Amen?  
Tukaj gre za tako imenovano »malo povzdigovanje«. Duhovnik dvigne 

posvečeno hostijo (ne več navaden kruh) in kelih s posvečenim vinom ter 
slovesno zaključuje evharistično molitev z besedami: »Po Kristusu, s 

Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega 

Duha vsa čast in slava na vse veke vekov.« Ljudstvo slovesno pritrdi te 
besede z vzklikom: »Amen!« V tem trenutku imamo verniki še enkrat 

priložnost, da s ponižnostjo in hvaležnostjo občudujemo neizmerno skrivnost 
Božje ljubezni, ki se nam je razodela z Jezusom. 

 

16. Zakaj molimo očenaš pred obhajilom?   
Molitev očenaš so kristjani zelo hitro začeli povezovati z obhajilom ravno 

zaradi prošnje: »Daj nam danes naš vsakdanji kruh!« Takoj po Gospodovi 
molitvi spoznamo na lastnem telesu, da je Bog ljubeči Oče, ki uslišuje naše 

prošnje. Po duhovnikovi roki nam daje sveti kruh v naše roke, ne navadnega, 
temveč celo kruh, ki je spremenjen v sveto telo njegovega Sina. 

 

17. V čem je smisel obhajila?  
Prejmemo Kristusovo telo.  To je hrana, ki nam daje moč za vsakdanje 

življenje v Njem in po Njem. Obhajilo je sad svete daritve. Je poljub 
Odrešenika in sprejem Njegovega odrešenjskega daru. Sveto obhajilo verniki 

lahko prejmemo dvakrat na dan, če je drugič prejem združen s sveto mašo.  

Upoštevati je potrebno enourni evharistični post.  
 

18. Kdaj se maša konča?  
Ob blagoslovu z odslovitvijo: »Pojdite v miru! Bogu hvala!« in duhovnikovim 

poljubom oltarja. Vsak se nato vrne v svoje vsakdanje življenje, kjer živimo iz 

darov, ki smo jih pri sveti maši prejeli. Pri maši nas Bog hrani z Ljubeznijo. Od 
maše gremo v svet in živimo to ljubezen v svetu, se darujemo za druge.  

 
19. Kaj pomeni evharistija?  

Beseda evharistija izhaja iz grščine: ευχαριστία – euharistia pomeni zahvala. 
Pomen izhaja iz tega, ker se je Jezus na veliki četrtek, ko je pri zadnji večerji 

blagoslovil kruh in vino, zahvalil Bogu, svojemu očetu, za darove in za čudež 
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spremenitve. Tudi prvi kristjani so se ob zbiranju pri mašah zahvaljevali za 

darove, ki so jih prinesli, da bi jih Jezus spremenil v svoje telo in kri. 
 

20. Kaj je epikleza? Je klicanje Svetega Duha. 
Mašnik v imenu Cerkve kliče Svetega Duha nad darove, ki smo jih tudi mi 

prinesli skupaj s kruhom in vinom (tu so naše skrbi, negotovosti, prošnje, 

zahvale, ki smo jih pri darovanju v mislih položili na oltar). V moči Svetega 
Duha ti darovi postanejo Jezusovo telo in kri. Duhovnik s stegnjenimi rokami 

nad kruhom in vinom kliče Svetega Duha. Lahko si predstavljamo, kakšno 
ogromno moč imajo stegnjene roke pri somaševanju več deset duhovnikov, 

ko vsi hkrati kličejo Svetega Duha.    
 

OSEBNO DELO 

Vsak na listek v obliki hostije napiše, kaj prinaša Gospodu pri današnji sveti 
maši (prošnje, zahvale, stiske, trpljenje, osebe …). Te listke animatorji zberejo 

in jih pri maši prinesejo pri darovanju.  
 

Dar svete spovedi 

Spoved uresničuje dobesedno naše geslo: »Od zaleta do poleta.« Po dinamiki 
še pogovor o spovedi. 

 
DINAMIKA 

Animatorja simbolno uprizorita težo grehov in kako nas Kristus le-teh rešuje. 
Na kamne, kamenčke napišemo naše grehe, posledice grehov. Te kamne 

naložimo nase, poskusimo, kako so težki vsi skupaj. Potem pa na balone 

napišemo, kakšni so sadovi spovedi (sreča, svoboda, mir, ljubezen, 
dobrodušnost …). Balone si lahko podajamo in nato vrednotimo, kaj je lažje 

nositi, si podajati? Če si mečemo kamne, lahko tudi drug drugega ranimo. 
Podobno se zgodi, kadar nosimo težo grehov. Nehote z njimi ranimo tudi 

druge … 

 
POGOVOR IN ZAKLJUČKI: 

 Pomen spovedi? V kakšnem smislu nam lahko spoved da 

polet? 
 K spovedi grem kot suženj, grešnik. Od spovedi grem  

svoboden. 

 Priprava na spoved: iskati korenino greha (srčika greha) – 

zakaj si naredil ta greh, zakaj si lagal? 
 Pri spovedi moramo biti čim bolj konkretni. 

 

Za animatorja: Polet – svoboda v Bogu. Svoboda, da se popolnoma izročimo 
Bogu.  
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VEČERNA MOLITEV 

/Pred začetkom molitve nekdo od voditeljev razloži, kako se moli večernice 

(zmolili bomo samo del večernic: 1 psalm). Naj molita 2 solista, ki se 

izmenjujeta./ 
 
+ V imenu Očeta 

 
Pesem: Le v Bogu umiri se srce 

 
Odpev 1: Vsak dan ti hočem prepevati hvalo, Gospod, in razglašati 

tvoja čudovita dela.  

 
Moj Bog in moj kralj, hočem te poveličevati, * 

slaviti tvoje ime na vekov veke. 
Vsak dan ti hočem prepevati hvalo, * 

slaviti tvoje ime na vekov veke. — 

  
Velik si, Gospod, in nad vse hvale vreden, * 

tvoja veličina se ne da izmeriti. 
Rod za rodom hvali tvoja dela * 

in oznanja tvojo vsemogočnost. — 
  

Govorijo o sijajni slavi tvojega veličastva * 

in razglašajo tvoja čudovita dela. 
Poročajo o tvojih mogočnih delih, * 

pripovedujejo o tvojem dostojanstvu. 
Na vso moč razglašajo tvoje velike dobrote * 

in se radujejo tvoje pravičnosti. — 

  
Blag si, Gospod, in usmiljen, * 

potrpežljiv in velik v ljubezni. 
Dober si vsemu svojemu stvarstvu, * 

do vseh stvari usmiljen. — 

Naj te slavijo, Gospod, vsa tvoja dela, * 
tvoji zvesti naj te hvalijo. 

Naj pripovedujejo o slavi tvojega kraljestva, * 
naj govorijo o tvoji vsemogočnosti. 

Naj oznanjajo tvojo moč vsemu človeštvu * 
in slavo tvojega sijajnega kraljestva. 

Tvoje kraljestvo je za večne čase, * 

tvoje gospostvo je za vse rodove. — 
Slava Očetu … 
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Odpev 1 : Vsak dan ti hočem prepevati hvalo, Gospod, in razglašati 

tvoja čudovita dela.  
 

Duhovni voditelj: Gospod, zahvaljujemo se ti za ta dan, za vse milosti, ki 
smo jih smeli prejeti po zakramentu spovedi in evharistije. Prosimo te, naj bo 

v naših srcih vedno prostor Zate, za Tvojo ljubezen, Tvoj nasvet, Tvojo 

spodbudo, da bomo okrepljeni s tvojo Očetovsko ljubeznijo živeli kot svobodni 
Božji otroci. 

 
Skupaj molimo: Očenaš … Marija, Pomoč kristjanov, prosi za nas.    

 
Beseda za lahko noč 

 

+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Angelček  
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SPOKORNO BOGOSLUŽJE 

 
Spokorno bogoslužje se lahko prilagodi, pripravi ga nekdo 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. 

 
PRIPRAVA NA SPOKORNO BOGOSLUŽJE 
 
TRI ZANKE 

Dragi mladi prijatelji! Človek ni rojen svetnik, ampak to šele postane. Nihče ni 

brez napak, zato je normalno, da od časa do časa skrenemo s prave poti. 
Zgodi se, da nismo pozorni na to, v kakšni družbi se gibljemo, ali se 

prepuščamo lenobi in se požvižgamo na učenje ali pa raje sedimo pred 
televizorjem, kot da bi utrjevali učno snov. Pogosto ne opazimo niti svojih 

najbližjih, jim ne namenimo niti pozdrava, nasmeha, prijaznega pogleda, kaj 

šele, da bi kaj storili zanje. Takšna drobna popuščanja se počasi nabirajo in 
enkrat je treba ponovno vzpostaviti red. Kristjani naredimo to pri spovedi. O 

njej govorijo sanje, ki jih je sv. Janez Bosko sanjal 3. aprila 1869. 
 

Takole pripoveduje: 
»V sanjah sem se znašel v cerkvi, kjer so se fantje pripravljali na spoved. Pred 

mojo spovednico se je nabrala dolga vrsta. Začel sem spovedovati, toda ko 

sem zagledal takšno množico, sem se hitro dvignil in odšel v zakristijo, da bi 
našel še kakšnega duhovnika, ki bi mi pomagal. Ko sem šel mimo fantov, sem 

opazil mnoge, ki so imeli okrog vratu zanko iz vrvi.  
- »Zakaj nosite to zanko okrog vratu? Hitro jo odstranite!« sem jim 

rekel. 
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Vsi so me debelo gledali in se niso niti premaknili, zato sem se približal 

najbližjemu in ga ogovoril:  
- »Hej, ti, a si gluh? Snemi že to zanko z vratu!« 

- »Ne morem! Zadaj je nekdo, ki mi jo zateguje!« mi je odgovoril. 
 

Pogledal sem bolj natančno in za hrbtom opazil dva dolga rogova. Stopil sem 

še bližje in za fantom opazil zverino, podobno divji mački. Iz glave sta ji štrlela 
dva dolga rogova in s sprednjimi šapami je zategovala zanko. Zverino sem 

hotel vprašati po imenu in kaj dela v cerkvi, a je povesila glavo in jo skrila 
med svoje šape, da je ne bi videl v obraz. Najbližjemu fantu sem zato 

zapovedal, naj hitro teče v zakristijo po posodo z blagoslovljeno vodo. Šele 
tedaj sem opazil, da ima večina fantov zadaj takšno zverino, ki jim stiska vrat 

z zanko. Vzel sem kropilnik in se ukazovalno zazrl v zverino:  

- »Povej mi, kdo si!« 
 

Žival me je divje gledala, odprla je gobec in mi pokazala strašne zobe.  
- »Grda zverina, takoj mi povej, kaj delaš tukaj! Vedi, da se te nič 

ne bojim. Če mi ne odgovoriš, ti bom s to vodo že pokazal, kaj 

zmorem!« 
 

Žival me je drgetajoče gledala in se nekoliko obrnila. Šele takrat sem opazil, 
da ima v šapah tri konce vrvi, s katerim je stiskala fantov vrat. 

- »Kaj pomenijo te vrvi?« 
- »Ne veš? S temi vrvmi fantom preprečujem, da bi se dobro 

spovedali.« 

- »Kako? Na kakšen način? Ne povem ti, ker boš povedal svojim 
fantom!« se je branila. 

- »Hočem izvedeti, kaj pomenijo te vrvi. Govori, sicer zlijem nate 
celo posodo blagoslovljene vode!« 

- »Ne, ne, samo tega ne naredi. Raje me pošlji nazaj v pekel!« me 

je rotila.  
- »V imenu Jezusa Kristusa ti zapovedujem: povej mi pomen teh 

vrvi!« 
 

Zverina je zatrepetala, se stresla in začela: 

- »S prvo vrvjo stiskam fante, da v spovednici molčijo o svojih 
resničnih grehih.« 

- »In druga vrv?« 
- »Z drugo vrvjo jih prisilim, da se svojih grehov ne kesajo.« 

- »In tretja vrv?« 
- »Tretje stvari ti ne izdam!« 
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- »Kako? Nočeš mi razodeti? Sedaj bom zlil nate to vodo!« In sem 

dvignil posodo z vodo. 
- »Ne, ne! Ne bom govorila, ker sem povedala že preveč!« se je 

branila in odmikala od mene.  
 

Stopil sem za njo, ponovil grožnjo in dvignil posodo, da bi grožnjo uresničil. V 

njenih očeh so se pojavili plameni in nato debele krvave kaplje. Vsa iz sebe je 
dejala: 

- »Tretja vrv onemogoča uresničenje trdnega sklepa in 
spovednikovih navodil. Poglej, kakšen vpliv ima spoved na te 

fante! A ne vidiš, da jim je vseeno in se nič ne trudijo, da bi se 
poboljšali in se znebili svojih zank?«  

- »Zakaj delaš to za njihovimi hrbti?« sem vztrajal.  

- »Da me ne vidijo in da jih čim lažje privedem v svoje kraljestvo!« 
se mi je zakrohotala v obraz. 

 
Medtem ko sem hotel izvedeti še druge stvari in jo prositi, da mi razodene, s 

katerimi stvarmi jo lahko uničim, so začele druge zverine mrmrati, najprej 

tiho, potem pa vedno glasneje, dokler niso vpile proti zveri, ki je spregovorila. 
Ko sem opazil, da ne bom iz nje izvlekel nič več, sem dvignil blagoslovljeno 

vodo in jo izlil na vse štiri strani cerkve. Tedaj se je pričel velik direndaj: 
zverine so se zapodile na vse strani v upanju, da jih blagoslovljena voda ne bo 

dosegla. V tem hrupu sem se zbudil.« 
 

Razlaga sanj: 

Sanje govorijo o treh stvareh, ki nas ovirajo, da naše spovedi niso učinkovite, 
da ne povemo vseh grehov, da se ne kesamo in se ne potrudimo, da bi se 

poboljšali. Pregovor pravi takole: »Dober nasvet se splača sprejeti tudi od 
hudiča!« Sv. Janez Bosko je to dobro vedel, zato je storil vse, da bi hudobca 

prisilil, da spregovori. Kot dober vzgojitelj je vedel, da kdor pozna slabosti in 

napake, je že na pravi poti, saj lahko hitro najde sredstva, ki mu bodo 
pomagala pri dobri vzgoji.  

 
Kaj povedo sanje nam?  

Spoved je odlično sredstvo za bolj krepostno in srečno življenje. Seveda nam 

to ne zagotavlja vsaka spoved. Nič ne dosežemo, če pri spovedi lažemo, če 
nam ni žal za grehe, ki smo jih storili, in če nam je vseeno, kako bomo živeli 

naprej. Zato se je treba znebiti treh zank, ki nam jih hudič meče okrog vratu: 
vedno povejmo svoje grehe tako, kot so se zgodili; na spoved se pripravimo z 

dobrim kesanjem, saj nam mora biti žal, da smo užalili največjega prijatelja, 
Jezusa; kar nam duhovnik reče, je treba izvršiti in se ravnati po njegovih 

nasvetih. Po duhovniku nam govori Jezus, ki nam hoče dobro. 
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*Zgodba opisuje don Boskove fante, ampak verjamem, da se v njej lahko 

prepoznajo tudi dekleta. 
 

POGOJI ZA DOBRO SVETO SPOVED (5P) 
 (PREMISLIM) Dobro si izprašam vest, 

 (POKESAM) se kesam svojih grehov, 

 (PRIZNAM) grehe priznam spovedniku, 

 (POBOLJŠANJE) naredim trden sklep in se odločim, da se bom varoval 

grešne priložnosti in popravil škodo, ki sem jo povzročil z grehi,  

 (POKORA) opravim pokoro. 

 
MOLITEV PRED IZPRAŠEVANJEM VESTI 

Tu sem, oče. Pošlji mi svojega Svetega Duha, da me pouči, kako naj se 

srečam s Teboj. Naj me tvoj Duh razsvetli tako, da mi bo to srečanje s Teboj 
v večno radost in duhovno prenovitev. Slavil bom Tvojo zvestobo. Iskreno se 

želim kesati svojih grehov, jih priznati in od Tebe prejemati odpuščanje. 
Amen.   

 

Pomislim na ljubezen, ki ima tri razsežnosti: Bog, bližnji, jaz. Moji grehi so 
ranili ljubezen in sem grešil: 

 
1. Zoper Boga: 

Bog je moj stvarnik. Ljubi me. To je največje spoznanje za človeka.  

Se zavedam, da me ima Bog rad? Ali je božja volja merilo mojega življenja? 
Sem brezbrižen do vere? Imam druge »bogove«, npr. stvari, denar, telo, ki mi 

več pomenijo kot skrb za rast božjega življenja v meni? Ali najdem vsak dan 
čas za pogovor z Bogom v molitvi (duhovne vaje, osebna molitev, prebiranje 

Svetega pisma)? Kako praznujem nedelje in praznike? Sem se vere sramoval, 
se iz nje norčeval ali celo tajil? Sem vraževeren? Sem nad Bogom obupaval 

(mi vera pomaga premagovati vsakdanje stiske, težave in razočaranja ali pa 

sem prav zaradi njih izgubil zaupanje v Boga)? Kako sprejemam življenjske 
križe: trpljenje, osamljenost? Sem žalil Boga z grdim govorjenjem in 

preklinjanjem? Sem izpolnil zaobljubo? Sem brez zadostnega razloga prisegel?  
 

2. Zoper bližnjega: 

Odnos do bližnjega je osvobajajoča ljubezen, ki hrani moja čustva in celo 
moje življenje, da lahko živim z veseljem, v miru. Vse, kar k temu ne 

pripomore, ima lahko v sebi kali grešnosti. 
Kako mislim na druge (jih obsojam)? Ali bližnjega izkoriščam? Pred poroko: 

kako se nanjo pripravljam? Rad pomagam potrebnim: posameznikom, družbi, 
Cerkvi? Vestno opravljam poklicne (študijske) dolžnosti? Sem želel bližnjemu 

slabo, morda celo bolezen in smrt? Sem koga v jezi in iz maščevalnosti udaril? 
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Sem kaj ukradel? Sem koga pohujšal (z besedami, dejanji)? Sem brez vzroka 

sumničil ali celo krivo obsodil in obrekoval? Sem neupravičeno prebiral tuja 
pisma in zapiske? Sem druge podpihoval in s tem povzročal jezo in prepire 

(naklepanje, napeljevanje k slabemu)? Sem spoštoval življenje? Kako se 
spominjam svojih staršev (so v tem spominu ljubezen, navezanost, 

zastonjskost ali pogojevanje, zamere, očitanje, občutki krivde)? Me strašijo 

odnosi do drugih (ostajam v malodušju zaradi nekaterih odnosov; se 
prepuščam žalosti zaradi nekaterih odnosov)? Se norčujem iz slabosti drugih? 

Ali moram imeti jaz vedno prav (vsiljujem svojo voljo)? Znam poslušati 
sogovornika? Ali komu še nisem odpustil? Kakšen je moj odnos do narave (jo 

varujem ali neodgovorno uničujem)?    
 

3. Zoper sebe: 

Dragocen sem v Božjih očeh, edinstven in najlepši. 
Kako sprejemam samega sebe (kakšno podobo imam o sebi: previsoko, 

prenizko)? Sem vesel svojega imena, svojega telesa, svojega videza, svojega 
razuma, svojega značaja? Kakšnim mislim dopuščam, da ostajajo v meni? Ali 

si prizadevam za rast v duhovnem življenju? Kako sem uresničil dosedanje 

dobre sklepe? Skrbim za svojo versko izobrazbo? Kako uporabljam čas? Me 
kdaj premaga lenoba? Spoštujem svoje telo (kakšno skrb posvečam telesu: 

premajhno, pretirano)? Spoštujem svoje telo kot svetišče Svetega Duha? Sem 
bil kdaj neiskren? Sem zaradi strahu ali neiskrenosti ravnal zoper prepričanje 

svoje vesti? Sem skrbel dovolj za svoje zdravje (škodujem sebi in drugim s 
pitjem alkohola, kajenjem ali drugimi drogami)? Sem drugemu zavidal uspeh 

(ali krotim slaba nagnjenja, kot so zavist, napuh …)? Sem drugim dajal slab 

zgled in jih zavajal v greh? Znam biti hvaležen Bogu in bližnjim (se zahvalim)? 
Ali težko prenašam, če ima kdo česa več kot jaz? Se veselim uspeha drugih ali 

pa jim zavidam imetje, družbeni položaj, uspeh? Se znam čemu prostovoljno 
odreči? 

      

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. 
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– 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 umirjenost, da bomo 

vredni doseči nagrado večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. – 
Amen. 
 
PESEM: Vrnil se bom (D 66) ali Zamenjam skrbi (D 70) 
 

Za udeležence na listih – poleg vprašanj za izpraševanje  
 
MOLITEV PRED SVETO SPOVEDJO 

Gospod, prosim Te, po tej spovedi me popolnoma ozdravi in me naredi 
sposobnega za sodelovanje s Teboj, da bo moje življenje Tebi v čast in slavo 

in v blagor mojim bratom in sestram. Želim biti utrjen grad, ki je sezidan na 
gori. Želim biti svetilka, ki gori in je postavljena na svetilnik, da sveti vsem 

ljudem. Želim biti gorčično zrno, ki se razvija in raste, čeprav je najmanjše 

med vsemi semeni. Sprejmi me zdaj kot resnega in zrelega sodelavca v 
svojem kraljestvu. Hvala Ti, ker me nisi zavrnil in mi daješ novo priložnost. 

Amen! 
 

MOLITEV PO SPOVEDI  

Sveti Bog, zahvaljujem se ti, ker me vedno znova kličeš k lepšemu življenju. Ti 
si Bog ljubezni in usmiljenja. Ne naveličaš se podarjati mi odpuščanje in mir. 

Mene, grešnika, vabiš, naj služim samo tebi, svojemu Stvarniku. Ni ti vseeno, 
če sem nezvest zavezi, ki si jo sklenil z menoj pri krstu. Iščeš me in mi 

ponujaš roko v spravo. Hvaležen sem ti. Še posebej se ti zahvaljujem za 
Jezusa, ki je med menoj in teboj, usmiljeni Oče, vzpostavil novo vez ljubezni. 

Naj je noben greh več ne pretrga. Prejel sem tvoje odpuščanje in spravo. V 
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Jezusu Kristusu mi, prosim, pomagaj, da zberem moči in se z vsem srcem 

obrnem k tebi. Svoje srce naj odprem Svetemu Duhu in postanem nov človek, 
ki je ustvarjen po Bogu v resnični pravičnosti in svetosti. Dobri Bog, poln 

občudovanja in hvaležnosti bom ljudem razglašal dela tvoje ljubezni in živel 
poln veselja, da sem v Kristusu odrešen. (povzeto po: Kristjan moli) 

 

 
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) … naj bodo pesmi bolj 

slavilne.  
 

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  
 

 Pesem: Veter mi šepeta (209) 

 
+ Križ 

 

 Angel Gospodov (vodi duhovnik) 

 
 Bralec 1 

Mogočni, večni Bog, 

z mojimi brati in sestrami  
si me ustvaril – da te spoznam, 

da te ljubim,  

da ti služim 
in nekoč pridem k tebi. 

Vse, kar je na zemlji,  
si podaril nam ljudem, 

da s pomočjo tega 
lahko živimo v tvojo slavo 

in svoji poklicanosti primerno. 

 
 Bralec 2 

Podari mi odprtost, da spoznavam, 

kaj me vodi k tebi, 
da to izbiram 

in da odklanjam tisto, 

kar me ločuje od tebe. 
Daj mi svojega Svetega Duha, 

da hrepenim po tem in izbiram le to, 
kar me vedno bolj vodi k cilju, 

za katerega sem ustvarjen. 

Amen.  
(po Ignaciju Lojolskem) 
 
 Bralec 3 

10 Po Božji milosti, ki mi je bila dana, sem kot moder gradbenik položil temelj, 

drug pa zida naprej. Vsak pa naj gleda, kako zida naprej. 11 Drugega temelja 
namreč nihče ne more položiti namesto tistega, ki je že položen, in ta je Jezus 

Kristus. 12 Če pa kdo na tem temelju zida zlato, srebro, dragocene kamne, les, 

seno ali slamo – 13 delo vsakega bo postalo vidno. Razkril ga bo namreč dan, 
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ker se bo razodel z ognjem, in ogenj bo preizkusil, kakšno je delo tega ali 

onega. 14 Kdor bo gradil na temelju, bo prejel plačilo, če bo njegovo delo 
zdržalo. 15 Tisti pa, čigar delo bo zgorelo, bo trpel škodo. Sam se bo sicer rešil, 

vendar kakor skozi ogenj. 

16 Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas? 17 Če pa 

kdo Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega. Božji tempelj je namreč svet, in 

to ste vi. (1 Kor 3,10-17) 
 

/trenutek tišine/ 
 

 Pesem: K Tebi, Bog (74) 

 
 Bralec 1 

Danes, ko zaključujemo teden na Uskovnici, se ti, Gospod, zahvaljujemo za 

vsakega od nas, ki si ga pripeljal sem. Prepričani smo, da bodo ti dnevi 

blagoslov za naše življenje v dolini. Hvala ti. 
 

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

 
+ Blagoslov duhovnika  

 

Pesem: Ti zaživi v meni 
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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:  

 Romanje v don Boskove kraje: 28.–30. september 2018 

 PGSI prostovoljci:  

 

OVREDNOTENJE V SKUPINI: 
 

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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33. uskovniški tedni – 2018 
Od zaleta do poleta! 
Gradivo za animatorje 
 
Gradivo so pripravili animatorji UT 

Uredil: pisarna SMP 
Odgovarja: Boštjan Jamnik 

Ljubljana 2018 
 

Za animatorje namesto rokopisa izdala pisarna Salezijanske mladinske 
pastorale  

Rakovniška 6, 1000 Ljubljana 
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