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VSEBINA 34. USKOVNIŠKIH TEDNOV 2019 
 
Letos bomo na Uskovniških tednih spregovorili o naši poklicanosti, 

odgovornemu služenju, skupnosti in veselju … No, skozi oči naše osebne 
odgovornosti do vsake izmed teh stvari. Prepričani smo, da mladi danes želijo 
postati protagonisti svojega življenja, družbe, ter jim ni vseeno za svoje 
življenje, in se zavedajo odgovornosti do sebe, drugih in širšega okolja. 

Spremljala in opogumljala nas bo tudi svetopisemska zgodba o Ruti. 
 
 
PREGLED PO DNEVIH 
 
Nedelja: skupno spoznavanje, predstavitev teme in programa. 
Ponedeljek: Poklicanost 
Torek: Služenje 
Sreda: Stopi na pot 
Četrtek: Skupnost 
Petek: Veselje 
Sobota: Ovrednotenje in skupni plenum. 
 
 
PREDAVATELJI 
 

 1. teden 2. teden 3. teden 

ponedeljek 
15. 7. 

 

29. 7. 

 

5. 8. 

 

torek 
16. 7. 

 
30. 7. 

 
     6. 8. 

 

četrtek 
18. 7. 

 
1. 8. 

 
8. 8. 
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VEČERNA MOLITEV 
 

Pesem: Mladost je kot vihar (na listu) 
 
+ V imenu Očeta 

 

 Bralec 1 
Ponovno smo zbrani na Uskovniških tednih, različni mladi, iz različnih krajev, 
različnih starosti in interesov. A vendar smo vsi tu, morda zaradi pretekle 
izkušnje, želje po poglobitvi odnosa z Bogom, ali vabila prijatelja, na katerega 
smo se odzvali. Za lažje in prijetnejše sobivanje v 'Uskovniški' skupnosti smo že 

prejeli glavna navodila. Tudi z upoštevanjem le teh služimo drug drugemu in 
vžigamo pristno veselje v naših srcih. Tisto nekaj več, kar daje iskro, pa je 
vsekakor živi Bog, ki je prisoten med nami.  
 

 Bralec 2 
In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: »Glej, prebivališče 
Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam 
bo z njimi, njihov bog. 
(Raz 21,3) 

 
/trenutek tišine/ 
 
 Bralec 3 
Gospod Jezus, rekel si:  
»Bodite kvas sveta!«  
Neznatna količina kvasu zadostuje,  
da testo začne vzhajati.  
Brez te malenkosti bi ostalo mrtvo, stisnjeno.  
Ko ta drobec vržemo v nečke,  

izgine, se čisto izgubi,  
toda njegovo delovanje je neustavljivo. 
 
Ne dopusti, Gospod, 
da bi se zadovoljil s povprečnim življenjem. 
Bodi kvas mojega življenja: 
prodri v najglobljo notranjost mojega bitja, 
da bom, od tvoje milosti prekvašen, 
postal kvas za vse, ki žive ob meni. 
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O, Jezus, blagoslovi me; Sveti angel; Slava Očetu  
 

Besedica za lahko noč 
 
+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Angelček, varuh moj (17) 
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PONEDELJEK              Poklicanost 

 

INTONACIJA DNEVA 
 
Pesem: Jezus se ob morju ustavi (72), Stvarnik (Tukaj sem, Gospod) (177) 
 

Dramska uprizoritev zgodbe o Ruti  
 
UPRIZORITEV ZGODBE IZ PRVEGA POGLAVJA RUTINE KNJIGE  
(prim. Rut 1, 1-22) 
 

 OSEBE: Bralec (pripovedovalec), Naomi, Ruta, Elimeleh (mož), 

Mahlon in Kiljon (sinova),  Orpa, Žene.  

PRIPOVEDOVALEC: (med tem, ko on bere, ELIMELEH, NAOMI, MAHLON IN 
KILJON potujejo)  
 V času, ko so vladali sodniki, je v deželi nastala lakota. Tako je šel mož 

Elimeleh s svojo ženo Naomi in sinovoma, ki jima je bilo ime Mahlon in Kiljon, 
iz Betlehema v moabsko deželo. Ko so tam prebivali je Elimeleh umrl 
(ELIMELEH umre), sinova pa sta se oženila z Moabkama Orpo in Ruto 
(''poroka''). A tudi Naomijina sinova sta kmalu umrla, tako da je Naomi ostala 

sama z ženama svojih sinov (sinova umreta, NAOMI, ORPA IN RUTA ostanejo 
same).  
Naomi pa je nato slišala, da je Gospod obiskal svoje ljudstvo in mu dal kruha. 
Lakota v deželi, iz katere so pred desetimi leti prišli med Moabce, se je 
končala (Naomi lahko zaigra, kot da je 'slišala/začutila, da naj se vrne v 
Judovo deželo, kjer je konec lakote). Naomi torej vstane in skupaj s svojima 
snahama odpotuje proti Betlehemu. Preden pa pridejo do Judove dežele, je 
Naomi rekla snahama: 
 

NAOMI: Pojdita, vrnita se vsaka v hišo svoje matere! Gospod naj vama 
izkaže ljubezen, kakor sta jo vidve izkazali rajnima in meni. Naj vama Gospod 
da, da najdeta dom, vsaka v hiši svojega moža.  

 

PRIPOVEDOVALEC: Nato ju je poljubila, oni dve pa sta povzdignili svoj glas 
in zajokali. Rekli sta ji:  
 
ORPA IN RUTA: Ne, s teboj se vrneva k tvojemu ljudstvu.  

 

PRIPOVEDOVALEC: Naomi pa je rekla: 
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NAOMI: Vrnita se, moji hčeri, čemu bi hodili z menoj? Mar imam še sinov v 
svojem telesu, da bi vama bili za moža? Vrnita se, moji hčeri, pojdita, saj sem 
prestara za moža. Pa tudi, če bi rekla, da imam upanje še to noč dobiti moža 
in celo roditi sinove, ali bosta čakali, da odrastejo? Se bosta zaradi njih zdržali, 
da se ne bi omožili? Ne, moji hčeri, kajti jaz sem preveč nesrečna za vaju, ker 
se je Gospodova roka obrnila proti meni.  

 

PRIPOVEDOVALEC: Tedaj sta spet povzdignili glas in zajokali. Potem je 
Orpa poljubila svojo taščo in se vrnila (ORPA poljubi NAOMI in odide), Ruta pa 
se je je držala. Tedaj je rekla: 

 

NAOMI: Glej, tvoja svakinja se je vrnila k svojemu ljudstvu in svojim 
bogovom. Vrni se za svojo svakinjo! 
  

PRIPOVEDOVALEC: Ruta pa je rekla: 
  

RUTA: Ne sili me, naj te zapustim in odidem od tebe. Kamor pojdeš ti, 
pojdem jaz; kjer boš prenočevala ti, bom prenočevala jaz; tvoje ljudstvo bo 
moje ljudstvo in tvoj Bog bo moj Bog. Kjer boš ti umrla, bom umrla jaz in tam 
bom pokopana. Tako naj mi stori Gospod, in tako doda, če me ne bo edinole 
smrt ločila od tebe. 
(gresta na pot, ko prideta v 'Betlehem' so okrog njiju žene) 
  

PRIPOVEDOVALEC: Ko je videla, da se je zatrdno odločila iti z njo, ji je 
nehala prigovarjati. Tako sta šli obe, dokler nista prišli v Betlehem. Ko sta 
prišli v Betlehem, se je zaradi njiju razvnelo vse mesto. Žene so govorile: 

 

ŽENE: Ali ni to Naomi? 
  

PRIPOVEDOVALEC: Ona pa jim je rekla: 
  

NAOMI: Ne imenujte me Naomi, imenujte me Mara, zakaj Mogočni mi je 
poslal veliko bridkost. Polna sem odšla, a Gospod me vrača prazno. Zakaj me 
imenujete Naomi, ko pa je Gospod pričal proti meni in mi je Mogočni storil 
hudo.  
 

PRIPOVEDOVALEC: Tako se je vrnila Naomi in z njo njena snaha, Moabka 
Ruta, ki se je vrnila iz moabske dežele. Prišli sta v Betlehem ob začetku 
ječmenove žetve.  
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 Kratek povzetek zgodbe (duh. voditelj/animator)  
/razlaga za pomoč: 

Rutina zgodba sega v čas, ko je izraelsko ljudstvo končno prišlo v obljubljeno 
deželo. Po 40 letih tavanja v puščavi, kjer so se osvobodili vseh navezanosti, so 
spoznali, da Bog skrbi zanje. Po Mojzesu so dobili 10 Božjih zapovedi, ki so 
predstavljale trdno zavezo z Bogom. Zelo jim je bilo pomembno, da so ostali 
Bogu zvesti in da so natančno izpolnjevali zapovedi. Betlehem, ki dobesedno 
pomeni hiša kruha, je bila dežela, kjer si s trdim delom lahko preživel. Moabska 
dežela pa je bila bogata, rodovitna in je zato ponujala večje obilje. Naomijina 
družina je odpotovala v Moabsko deželo zaradi pomanjkanja. V tujini pa je trud 
za ohranjanje vere večji izziv zaradi skušnjave obilja in kulture, povezane z 
drugimi bogovi. Tudi sinova sta se poročila z Moabkama.  
Družina je bila preizkušana s smrtjo očeta in obeh sinov. Naomi ostane sama s 
snahama in pogreša oporo judovske skupnosti v veri. V tej osamljenosti se 
odloči, da se vrne v Betlehem z upanjem, da se je Bog usmili in da jo reši. Na 
pot vzame obe snahi, pred mejo pa se odloči, da jima da svobodo. Kljub svoji 
bolečini jima ne vsiljuje svoje vere, zato jima ponudi vrnitev domov in ju 
blagoslovi.  
Naomi je ostala brez svoje skupnosti, brez bližnjih, vračala se je sama domov, 
kjer jo je čakala usoda revežev, vendar je uvidela stisko Rute in Orpe, ki sta 
zaradi nje zapuščali svojo družino, kulturo, vse znano. Gospod, naj se v bolečini 
ne oziramo le na svoje trpljenje, ampak odpremo oči za bližnjega.  
Orpa to sprejme, Ruta pa ostane z Naomi, deli z njo stisko. Ruta jasno sprejme 
odločitev, da pusti vse ostalo za seboj in spremlja Naomi, sprejme za svoje 
njeno ljudstvo, njenega Boga. Ruta živi ljubezen, in ker je Bog ljubezen, le ta 
postane v njej izvir luči. Ker je Ruta pustila vse, je Bog lahko vstopil v njeno 
življenje in jo obilno blagoslovil. 
Ruta je stopila na pot, to pomeni, da je pustila čisto vse za seboj, postala je 
ranljiva, a se je odprla Bogu. Zavestno je to naredila, ko je izrekla besede zaveze 
Bogu in Naomi: »Kamor pojdeš ti, pojdem jaz, tvoje ljudstvo bo moje ljudstvo 
in tvoj Bog bo moj Bog.« Končno je Bog lahko vstopil v njeno srce in začel 
izpolnjevati svoj ljubeči načrt zanjo in za zgodovino odrešenja.  
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MOLITEV 
 
Pesem:  Pesem vesela (144) 
 

+ V imenu Očeta 
 

Angel Gospodov (duhovni voditelj) 
 

 Bralec 1 
Dragi Bog, prišli smo na Uskovniški teden, da bi se ti približali, da bi spoznali, 
na katere stvari, osebe ali navade smo preveč navezani in se te navlake znebili. 
Radi bi se ti približali, radi bi bili veseli kristjani. Še dobro, da imamo tvoje 
zapovedi, da lahko znotraj njih svobodno kot otroci živimo ljubezen, tudi kadar 
je težko. Med hojo po naših puščavah, v preizkušnjah, si z nami, nas nosiš, nam 
daješ hrano, obleko, dostojanstvo, nosiš našo bolečino. Odpri nam oči srca, da 
te bomo ljubili, se ti prepustili, saj ti skrbiš za nas, kot si za Izraelce, ko so 40 
let tavali po puščavi. 

 

 Bralec 2 
Bog te kliče, da po Rutinem zgledu aktivno živiš ljubezen tudi med nekristjani. 
Bistveno težje je osamljenemu, da obstane. Naše skupnosti v Cerkvi kot so 
mladinske skupine, pevski zbori, skavti, oratorij so velik dar, kjer se združujemo 
in se bodrimo. Ko se ti bo ponudila naslednja priložnost, te Bog vabi, da jo 
aktivno izkoristiš in oznanjaš Njegovo Ime. Premisli, kaj vse te ovira, da bi se 
odprl Bogu in njegovemu klicu. V tem tednu poskusi zavestno in razumsko te 
ovire čim bolj opustiti in Bog bo naredil velike stvari po vsakem izmed nas. 

 

/trenutek tišine/ 
 

 Prir. PSALM 40 (na listih, beremo v dveh zborih) 
Trdno sem upal v GOSPODA,  
pa se je sklonil k meni in uslišal moje klicanje.  
Potegnil me je iz pogubne jame,  
iz blatnega močvirja,  
moje noge postavil na skalo,  
utrdil moje korake.  

Dal mi je v usta novo pesem,  
hvalnico našemu Bogu.  
Mnogi bodo videli in se bali,  
zaupali bodo v GOSPODA.  
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Blagor možu, ki je stavil v GOSPODA svoje zaupanje  
in se ni obračal k upornikom,  
k tistim, ki se zapletajo v slepilo.  

Veliko si storil ti,  
GOSPOD, moj Bog, svojih čudovitih del  
in misli za nas,  
ničesar ni mogoče primerjati s tabo.  

Hotel bi oznanjati, govoriti,  
preveč jih je, da bi jih mogel prešteti.  

Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;  
v zvitku knjige je pisano o meni:  
Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli,  
tvoja postava je v mojem srcu.« 

Ti, GOSPOD, mi ne boš odtegnil  
svojega usmiljenja,  
tvoja dobrota in tvoja zvestoba  
me bosta vedno čuvali.  

Zakaj obdale so me nesreče,  
ki jim ni števila;  
zajele so me moje krivde,  
da ne morem več videti;  

Blagovoli me, GOSPOD, rešiti,  
GOSPOD, hiti mi pomagat.  

Naj se radujejo, naj se veselijo v tebi  
vsi, ki te iščejo.  
Naj vedno govorijo: »Velik je GOSPOD,«  
kateri ljubijo tvojo pomoč.  

Ti si moja pomoč in moj osvoboditelj,  
moj Bog, nikar se ne mudi. 
 Slava Očetu in Sinu…  
 Kakor je bilo v začetku … 

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

+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Oče, ljubim te (137) 
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DELO V SKUPINI 
 
Cilji: 

 Mladi spoznajo, da so odgovorni za poklic, ki je bil položen vanje.  
 Z vsakim izmed nas ima Bog poseben načrt, vendar ga mora človek, preko 

vseh drugih klicev, vsak dan odkrivati. 
 

 

Uvod v dan  
Izpeljava iz naslova tedna: BRIGA ME 
 
Zakaj mi je mar v življenju? 
 
Udeleženci naj napišejo na listke:  

- za katere stvari jim je mar?  
- zakaj se ženem?   
- kaj me vleče naprej v življenju?  
- kje najdem mir, izvir?  
- kaj rad počnem?  
- zakaj vse sem odgovoren? 

 
Cilj: da govorijo iz svojih izkušenj (Iz sebe, NE nekaj splošnega oz. že nekaj 
znanega)! 

 

Spoznavanje – kratke igre  
(Pripomočki: listi, pisala, časopisni papir za tulec → pripravi pisarna.) 
 
a. Predstavljanje: prvi pove svoje ime in naredi en gib, ki ga predstavi 

(hobi), naslednji ponovi gib od predhodnika in pove svoje ime, pokaže 
svoj gib, tretji pokaže gibe predhodnikov, se predstavi in pokaže svoj gib 
itd. 
 

b. Nariši svoje ime – drugi ugibajo. (vlakec Tomaž, Denis pokora, 
Kuhajmo s sestro Nikolino, Barbarin rov itd.) 

 
c. Igrica s tulcem – nekdo na sredini kroga prihaja do posameznikov, ki 

morajo hitro preden dobijo udarec, nekoga po imenu poklicati, sicer jih 
sredinski igralec s tulcem po glavi in ga morajo zamenjati. 
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Igra: Briga me (pro et contra) 
Navedeni so pojmi, animator jih bere po vrsti. Udeleženci se za vsak pojem 
razvrstijo v dve skupini - na dve strani prostora:  

1. Briga me  2. Vseeno mi je 
Za vsak pojem skupina na kratko argumentira svojo odločitev. Vrednote se 
lahko razumejo dvoumno (npr. nekomu je za kajenje mar, ker si ga želi 
preprečiti in ne zato, ker bi rad kadil; nekomu so mar duhovni poklici, ker jih 

primanjkuje, ne nujno, da bi sam postal duhovnik/ redovnik) 
 
Pojmi: kajenje, poklicanost k duhovnosti, družina, alkohol, otroci, pevske vaje, 
verouk v osnovni šoli, duhovne vaje, hoja v hribe, televizija, Facebook … 
 
Namen igre je, da udeleženci ozavestijo besedno zvezo BRIGA ME, kaj to 
pomeni, in da je nasprotje VSEENO MI JE, NI MI MAR. 
 
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 Uskovniške tedne? Kdo me je povabil? Moja 
pričakovanja in želje? Na čem želim graditi? 
 

Pri vsakem si zapomni kakšno stvar, ki je specifična zanj ali zanjo. Malo 
spremljaj, kaj pričakujejo. 
Tu smo z vseh vetrov, mogoče se vidimo prvič, med seboj smo si različni, tako 
po zunanjosti kot tudi značajsko. 

 
UVOD V TEMO 
Poklicanost 

 Kaj je poklicanost?  
 Kako razumem to besedo?  

 Asociacije na poklicanost - kako jo dojemam? 
 
DINAMIKA 
Na listu imamo časovnico, našo življenjsko pot s pomembnimi prelomnicami. 
Pod vsak dogodek napišeš ime osebe, s katero si se dogovoril za 'zmenek'. 
Nato animator po vrsti kliče 'pomembne prelomnice' in z njimi vprašanja, o 
katerih se pari pogovarjajo (1-2 min). 

 

rojstvo krst obhajilo šola birma
srednja 

šola
matura

odločitev 
za poklic
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Zmenkarije - vprašanja 
1. ROJSTVO: Kje sem odraščal, v kakšnem okolju, kaj mi je bilo dano? 

2. KRST: Na kaj sem v življenju najbolj ponosen? Pri čem sem se do 

sedaj počutil najbolj izpolnjenega? 

3. OBHAJILO: Kam sem že bil ali se čutil poklican? Kako sem reagiral? 

4. ŠOLA: Kakšne težave si imel pri prepoznavanju poklicanosti? 

5. BIRMA: Kaj vpliva na mojo odločitev pri klicu? 

6. SREDNJA ŠOLA: Kakšna je po mojem sploh razlika med poklicem in 

poklicanostjo? 

7. MATURA: Koliko truda si pripravljen vložiti v nekaj, ko si poklican? 

8. ODLOČITEV ZA POKLIC: Kam se mi trenutno zdi, da sem poklican?  

9. Kakšen imam načrt za svojo prihodnost? 

10. Kako prepoznaš Božji glas pri sprejemanju odločitve? 

Skupaj se pogovorimo, kaj je poklicanost (da smo poklicani živeti na polno, 
živeti iz ljubezni, služiti, aktivno delovati in sprejeti pomembne odločitve). 
 
STOPIM NA POT: POGOVOR V SKUPINI 

- 4 koraki poklicanosti – stopim na pot 
 
/V skupini se pogovorimo o teh 4 korakih. Pri vsakem je nekaj vprašanj in 

navezava na Ruto./ 
 

1. Razmisli 
2. Razločuj 
3. Odloči se 
4. Zaupaj 

 

RAZMISLI 

 

 Kaj jaz sploh imam?  
 Kakšni so moji talenti?  
 Kaj lahko danes naredim, da odkrijem, kaj že delam, da najdem 

poklicanost? 
 Kako poklicanost odkrivam vsak dan znova?  
 Kaj lahko storim za nekoga, ki mi je blizu? 
 Kaj me osrečuje? Kaj je tisto, kar imam rad? 
 Zanima me daljni svet, tam vidim pomanjkanje. Kaj pa danes, tukaj v moji 

okolici? Kako služim bližnjim? 
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Iz vsakodnevne ljubezni je Ruta ponotranjila odnos z Bogom in bila ljubezniva 
do najbližje osebe, Naomi, v vsej preprostosti in tako je postala IZVIR ljubezni 
in blagoslova tudi za Boaza. Na koncu je važna le ljubezen, ker le to ostane. 
Imejmo pogum izstopati, priznati, da smo se odločili za Boga, da smo Kristjani. 
To je velikokrat težko, lahko smo izpostavljeni posmehu, zadregi, ne prinaša 
nam ugodja. Odločitev za Boga in izpolnjevanje vsakodnevne poklicanosti nam 
prinaša različne izkušnje, po katerih nam Bog razkriva svoj načrt za nas. Bolje 
je biti dejaven in narediti napako, kot se pasivno prepustiti in se vedno 
zavarovati.  

 

RAZLOČUJ 

 
 Kakšen je moj načrt in kakšen Božji načrt – ali so kakšne razlike? Te je strah 

Božjega načrta zame? 
 Kako misliš, se je počutila Ruta, ko je z Naomi zapustila Moabsko deželo? 

Kdaj si se tudi ti počutil tako?  

 Katere so bile do sedaj tvoje najpomembnejše prelomnice v življenju?  
 Za katero stvar bi ti zastavil/žrtvoval svoje življenje? 
 Bi sprejel Božji klic v duhovništvo?  
 Zaupaš v Božji načrt tudi, če te vleče drugam? 
 
Poslušnost ponižnost – da odgovorim na klic tudi, če se ne čutim sposobnega, 
torej z zaupanjem v Boga. 
 

Ruta se je napotila v neznano, postala je tujka v Judovski deželi, pustila je vse, 
svojo družino, kulturo (bogove), da je ostala ob Naomi in Gospodu). Moja 

osnovna poklicanost je, da sem Božji posinovljenec, dedič. Da živim na polno. 

 
 

ODLOČI SE 

 
Temeljna odločitev Rute je odločitev za Boga – »Tvoj Bog bo moj Bog«. 
 Odločite se živeti z Bogom ali brez njega. (duhovni voditelj pove, kako se 

je on odločil za duhovni poklic) 
 
Kako se odločim? 

1. Odločim se za Boga (proti, ali če se ne odločiš, se odločiš proti Bogu) 
2. Samsko/poročeno/redovno/duhovno življenje 
3. Vsak dan, poklic, služenje (ljubezen) 
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 S kom se pogovarjaš o svoji poklicanosti? 
 Kaj se zgodi, če vse življenje deluješ tako, da si čisto zavarovan (nič te ne 

more prizadeti)? Ne izpostaviš svoje ranljivosti, a nisi svoboden, ne rasteš. 
 Dokončnost odločitve – ali te je strah dokončne odločitve (faks, poroka, 

vstop v redovno družbo)?  
 Kam vodi to, da nas nekaj ne briga da nam je vseeno? (osamljenost, 

praznina, strahovi) 

 

Udeležencem damo prostor, da izrazijo dvome, strahove pred neznanim. Zakaj 
nas je strah? Strah ni od Boga. Življenjskih odločitev nas je strah, ker v center 
postavljamo ego, skrbi nas, da bomo v prihodnosti ves čas podrejeni tej 
odločitvi (da nam v nekem trenutku to ne bo več ustrezalo – kot užitek) 
Temeljna poklicanost je živeti v ljubezni, vsak dan. 

 
 
DODATEK ZA ŠTUDENTE 

 

ZAUPAJ 

 
 
 OSEBNO DELO 

o Možnost A  
Ob svetopisemskem odlomku premisli, kaj te najbolj nagovori, podčrtaj si in 
poskusi razumeti. 
 
1 Zdaj pa tako govori GOSPOD, 
tvoj stvarnik, o Jakob, 
tvoj upodobljevalec, o Izrael: 
Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, 
poklical sem te po imenu: moj si! 
2 Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, 
ko čez reke, te ne poplavijo, 
ko pojdeš skoz ogenj, ne zgoriš 
in plamen te ne bo ožgal. 
3 Saj sem jaz, GOSPOD, tvoj Bog, 

Sveti Izraelov, tvoj rešitelj. 
Kot odkupnino zate dam Egipt, 
Etiopijo in Sebo v zamenjavo zate. 
4 Ker si drag v mojih očeh, 

spoštovan in te ljubim, 
dam ljudi v zameno zate 
in ljudstva v zameno za tvoje 
življenje. 
5 Ne boj se, saj sem jaz s teboj. 
Tvoje otroke pripeljem z vzhoda, 
zberem te od zahoda. 
6 Severu porečem: »Daj!« 
in jugu: »Nikar ne zadržuj!« 
Pripelji moje sinove iz daljave, 

moje hčere s konca zemlje, 
7 vsakega, ki ima ime po meni, 
ki sem ga sebi v slavo ustvaril, 
upodobil in naredil. (Iz 43, 1-7)

 

Biti svetnik ni privilegij 
posameznikov, ampak klic za 
vsakega. (papež Frančišek) 
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o Možnost B 
/udeležencem damo nekaj minut, da si na listek odgovorijo na spodnje 
vprašanje/ 
 

Kaj bi še naredil danes, če bi izvedel, da boš jutri umrl? 
(Vprašanje lahko izostri sliko, kaj je zares pomembno v našem življenju in kaj 
je nepotrebna navlaka.) 
 

Zgled: Ruta prepozna obdarjenost, prepozna čisto ljubezen v Naomi in v ozadju 
sluti njenega Boga, ki se ji preko Naomi razodeva. Na podlagi te izkušnje, 
hvaležnosti, se ona odloči za ljubezen. 

 
DINAMIKA  

 
Kakšen je Bog?  - PODOBE BOGA  
Udeležence vprašamo katera podoba Boga jim je najbližja (in preštejemo 
glasove - z dvigom rok): 
1. Pravičen Bog (Sodnik) 
2. Vsemogočen Bog (Oddaljen, Nedosegljiv) 
3. Očetovski (moj Oče) 

 

Povprečni verniki imajo o Bogu ustvarjeno podobo pravičniškega sodnika. Tudi 

v vsakemu izmed nas zna biti zasajena ta podoba. 
 

Bog ni le sodnik, "ki dobro plačuje in hudo kaznuje". 
V knjigi 'Podobe boga - kako povzročajo bolezen, kako ozdravljajo?' avtor oriše 
davek vere v demonsko podobo Boga - sodnika, ki terja pravičnost, in ko tega 
nismo zmožni doseči, nas obsoja, sodi. 
..."Ljudje živijo svoje življenje iz negativnega ključnega izhodišča z občutkom, 
da je njihovo bivanje brez vrednosti, in zato ne dosežejo življenja, ki je 
zasnovano tako, da vsebuje svobodno darovanje in poteka iz usmiljenja." 
 

Tako zaidemo v samokaznovanje, samozatiranje, petelinjenje, primerjanje, 

blatenje drugih ... Dojeti moramo, da je Bog ljubezen. Da smo vredni, da 
vstopimo v Božje kraljestvo že takšni kot smo in nam zgoraj omenjene zablode 
(samokaznovanje …) ne pomagajo. 
 

Pomembno je, da ozavestimo, da smo Božji sinovi in hčere in da je Bog naš 
očka in naša mamica (ker je oče le ena komponentna, morda bolj strog, z 
materinskim momentom pa je osvetljen ta nežno - materinski vidik Boga). 
 

Bistvo je torej, da sprejmemo zastonjsko božjo ljubezen, ki nas vabi v 
odnos(e). 
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POGOVOR 
 Kdo je Bog zame? 
 Se zavedam, da sem ljubljen od Boga? Da sem vreden v njegovih očeh … 

nekdo je že poskrbel zame. 
 Kaj smo že prejeli od Boga? Podelimo si, kje sem prepoznal Božjo 

ljubezen, kje prepoznavam, da Bog skrbi zame? 
 Kolikokrat na dan pomisliš, da si ustvarjen zato, da prideš v nebesa? Kaj 

je tvoj najpomembnejši cilj v življenju? Kaj je tisto, kar ostane? Na koncu 
ostane samo ljubezen. 

 Pri krstu smo prejeli duhovniško, kraljevsko in preroško službo – kako jih 
izpolnjujem? 
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VEČERNA MOLITEV 
 

Pesem: Ta večer lebdim (229) 

 
+ V imenu Očeta 
 
 Bralec 1 

 
Večina je že slišala za zgodbo o orliču, ki je od malega rasel skupaj s kokošmi 
v kokošnjaku, zobal zrnje ter ni znal kaj več kot zaprhutati s krili. Občudoval je 
ptice na nebu, a zase mislil, da je kokoš - ustvarjen za življenje na trdnih tleh.  
Zaključki zgodbe so različni. V enem od teh orel ostane in živi njemu udobno 
življenje, čeravno hrepeneče občuduje leteče orle nad njim. V drugem se 
mukoma, z veliko padci in poguma nauči leteti, odkrije svoje pravo poslanstvo, 
svobodo in veselje, ki ju prej ni poznal.  
Ali bomo odkrili svojo poklicanost, v letenju na nebu ali življenje na tleh, je naša 
odgovornost. Ob tem se v iskanju prave poti in zaupanju v prave odločitve 
opiramo nate naš Oče.  
 
 Bralec 2 
 
Oče, izročamo ti naše dvome, 
izročamo ti naša hrepenenja, želje in skrbi. 
Ti nas kličeš, vabiš, 
a pogosto te ne slišimo, nas je strah in dvomimo. 
Ti si pravičen, ti si vsemogočen, ti si naš Oče. 

Prosimo te za modrost pri odločanju,  
pogum za skok v neznano, 
zaupanje, pri hoji za teboj ter 
poslušnost k sv. Duhu, ki nas vodi na pravo pot. 
 
O, Jezus, blagoslovi me; Sveti angel; Pod tvoje varstvo; Slava Očetu 
 
Besedica za lahko noč 
 
+ Blagoslov duhovnika 

 
Pesem: Dobri Bog 
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TOREK                                      Služenje 

 

INTONACIJA DNEVA 
 
Pesem: Cvet dišeč (118) 
 
Dramska uprizoritev zgodbe o Ruti  
 
 OSEBE: Pripovedovalec, Ruta, Naomi, Boaz, Hlapec 
 POTREBUJEMO: Žito 
  
PRIPOVEDOVALEC: Naomi je imela po moževi strani med sorodniki zelo 
bogatega moža, ki mu je bilo ime Boaz. Nekega dne se je Ruta ponudila Naomi, 
da se odpravi delat, čeprav je šlo za ponižujoče delo, rekoč: 
 
RUTA: Naj grem, prosim, na polje poberkovat med klasjem za tistim, v čigar 
očeh najdem milost. 
 
PRIPOVEDOVALEC: Naomi ji je rekla: 
 
NAOMI: Pojdi, moja hči. 
 
PRIPOVEDOVALEC: Ruta je tako odšla na polje in pobirala, kar je ostalo 
semen za žanjci. Prišla pa je ravno n njivo, ki je pripadala Boazu iz Elimelehove 
rodbine. Nekega dne je Boaz prišel iz Betlehema ter pozdravil žanjce. Opazil je 
Ruto ter vprašal: 
 
BOAZ: Čigava je ta mladenka? 
 
PRIPOVEDOVALEC: Hlapec, ki je bil postavljen čez žanjce, mu je odgovoril: 
HLAPEC: To je mlada Moabka, ki se je vrnila z Naomi iz moabske dežele. Rekla 
je: Prosim, naj paberkujem in zbiram med snopjem za žanjci. Prišla je in ostala 
od ranega jutra do zdaj; niti malo ni počivala.  
 
PRIPOVEDOVALEC: Tedaj je Boaz rekel Ruti: 
 
BOAZ: Poslušaj, moja hči, ne hodi na drugo polje paberkovat in ne oddaljuj se 
od tukaj, ampak se drži mojih dekel! 9 Imej oči na njivi, ki jo bodo žele, in hodi 
za njimi! Mar nisem zapovedal hlapcem, naj te ne nadlegujejo? Kadar boš žejna, 
pojdi k posodam in pij od tega, kar bodo hlapci zajeli. 
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PRIPOVEDOVALEC: Padla je na obraz in se priklonila do zemlje. Rekla mu je: 
 
RUTA: Zakaj sem našla milost v tvojih očeh, da si se ozrl name, ko sem vendar 

tujka? 
 
PRIPOVEDOVALEC: Boaz ji je odgovoril: 
 

BOAZ: Natanko so mi povedali vse, kar si storila svoji tašči po smrti svojega 
moža, kako si zapustila svojega očeta in svojo mater in svojo rojstno deželo ter 
šla k ljudstvu, ki ga prej nisi poznala. Gospod naj ti poplača tvoje dejanje! 
Popolno plačilo naj ti pride od Gospoda, Izraelovega Boga, pod čigar peruti si 
prišla iskat zavetje! 
 
PRIPOVEODVALEC: Rekla je: 
 
RUTA: Naj vedno najdem milost v tvojih očeh, moj gospod, kajti potolažil si 
me, ker si govoril na srce svoji dekli, čeprav nisem niti kakor katera tvojih dekel. 

 
PRIPOVEDOVALEC: Ko je bil čas za jed, ji je Boaz rekel, naj se jim pridruži 
pri obedu. Sedla je tedaj poleg žanjcev in ponudil ji je opraženega zrnja. Jedla 
je in se nasitila in ji je še ostalo. Ko je vstala, da bi spet paberkovala, je Boaz 
zapovedal svojim hlapcem: 
 
BOAZ: Naj paberkuje tudi med snopjem. Nič žalega ji ne storite! 16 Še celo 
pustite, da pade kaj iz svežnjev, in ji dajte, naj pobere, in je ne karajte. 
 
PRIPOVEDOVALEC: Tako je paberkovala na polju do večera. Ko je otepla, 
kar je nabrala, je bilo ječmena skoraj za škaf. Vzela ga je in šla v mesto. Njena 
tašča je videla, koliko je nabrala. Potem je vzela in ji dala, kar ji je ostalo, ko se 
je nasitila. Njena tašča ji je rekla: 
 

NAOMI: Kje si danes paberkovala? Pri kom si delala? Naj bo blagoslovljen, 
kdor se je ozrl nate! 
 
PRIPOVEDOVALEC: In povedala je svoji tašči, pri kom je delala. Rekla je: 
 
RUTA: Mož, pri katerem sem danes delala se imenuje Boaz. 
 
PRIPOVEDOVALEC: Naomí pa je rekla svoji snahi: 
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NAOMI: Naj bo blagoslovljen od Gospoda, ki ni odtegnil svoje milosti ne živim 
ne mrtvim! Ta mož je najin sorodnik; je izmed naših odkupiteljev. 
 

PRIPOVEDOVALEC: Moabka Ruta pa ji je rekla:  
 
RUTA: Rekel mi je tudi: › Drži se mojih hlapcev, dokler ne dokončajo vse moje 
žetve. ‹ 

 
PRIPOVEDOVALEC: Naomi je rekla svoji snahi Ruti: 
 
NAOMI: Dobro je, moja hči, če greš ven z njegovimi deklami, da te ne bodo 
nadlegovali na drugem polju. 
 
PRIPOVEDOVALEC: Tako se je pri paberkovanju držala Boazovih dekel, 
dokler ni bila končana ječmenova in pšenična žetev. Potem je ostala pri svoji 
tašči. 
 

 
 Povzetek zgodbe (duhovni voditelj / animator) 
/razlaga za pomoč: 

Ruta je prepoznala svojo poklicanost v tem, da ljubi in služi svojim bližnjim. 
Hitro je zaznala, kje lahko pomaga svoji ostareli tašči Naomi, še predno jo ta 
prosi za pomoč. Ruta se je sama ponudila za težko, naporno in sramotno delo. 
Paberkovali so namreč lahko samo reveži in tujci. In prav Ruta je spadala v ta 
najnižji sloj, ker je prišla iz tuje dežele, bila je vdova in ostala brez materialnih 
dobrin. Pri tem pa ni gledala le nase, ne na posmeh, ampak predvsem na to, 

kako bi lahko služila in poskrbela za preživetje obeh. Ruta je v tem dejanju 
podobna usmiljenemu Samarijanu, ki ga Jezus daje za zgled v ljubezni do 
bližnjega.  
Bog ne pozabi najbolj ubogih, posebno tistih, ki priznajo, da potrebujejo Božjo 
pomoč. Tako se tudi Ruta po Božji previdnosti znajde ravno na polju Boaza, ki 
je bil plemenit človek in po vrhu še bližnji sorodnik od Naomi. V tem možu lahko 
prepoznamo Usmiljenega Očeta, ki pride na polje in prvi poskrbi za Ruto. Zanjo 
pripravi hrano v takšnem izobilju, da je jedla, se nasitila in ji je še ostalo. To 
dejanje spominja na Jezusovo pomnožitev kruha v puščavi. Boaz se zanima za 
Ruto, jo zaščiti pred nasilnimi delavci in jo nagovori kot svojo hčer. Njegov govor 

je podoben zavezi ljubezni, ki jo je Bog sklenil z Izraelskim ljudstvom, ko jim je 
izročil 10 Božjih zapovedi.  
Ruta prepozna Boazovo ljubezen, tako da je zanjo hvaležna in se celo čudi nad 
njo z besedami: »Kako to, da sem našla milost v tvojih očeh?« Besede 



 

- 25 - 
 

spominjajo na Marijo, ki je po angelovih besedah našla milost v Božjih očeh in 
postala Božja mati. 

MOLITEV 
 
/razdelimo listke in pisala/ 
 
Na listek vsak udeleženec napiše svoje ime in priimek in ga da v košaro. Košara 
gre ob zaključni pesmi naokrog, da vsak izžreba eno osebo. 
 
Pesem:  Stvarniku (Si videl kdaj) (176) 
 
+ V imenu Očeta 
 
Angel Gospodov (vodi duhovni voditelj) 
 
 Bralec 1 
Gospod, prosimo te, da bi tudi mi imeli odprte oči za potrebe v naših skupnostih, 
da bi kot Ruta predvideli stiske bližnjih in jim priskočili na pomoč. Včasih smo 
obremenjeni in zaposleni s svojimi mislimi, a ne dopusti, da bi spregledali tiste, 
ki ob nas živijo. Morda se premalokrat vprašamo, kako se počuti moj prijatelj, 
moja sošolka, moj učitelj, moja mama … Prebudi v nas ta občutek odgovornosti, 
ki izhaja iz pristne ljubezni. In naj bo naša pomoč iskrena, brez iskanja svojih 
lastnih interesov ali navezovanja drugih nase. 
 
 Bralec 2 
Gospod, premalokrat se zavedamo, da ti deluješ po nas, da uporabljaš naše 
roke, naše besede, naše srce. Pomagaj nam, da bi lahko naši bližnji v nas 
prepoznali poteze usmiljenega očeta. Naj danes obudimo zavest, da smo tvoji 
otroci, da si nas ustvaril po svoji podobi, da bi tudi mi ljubili po tvojem zgledu.  
 
Pesem: Tebi o Gospod (188) 
 
 
 Bralec 3 
Pridi Sveti Duh, dotakni se s svojo ljubeznijo vseh mojih nezadovoljenih potreb, 
da ne bom toliko odvisen od pozorne ljubezni drugih. Nauči me uživati Tvojo 
Božjo nežnost, Duh ljubezni, da bo moje srce svobodno. Ne dopusti, da bi postal 
suženj svojih občutij in čustev, ki me vznemirjajo in bil odprt za potrebe drugih. 
Daj mi v vsakem trenutku uživati Tvojo ljubezen, da bom v njej služil drugim in 
Tebi. (V. M. Fernandes, 5 minut s Svetim Duhom, str. 19) 
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 Bralec 4  

12 Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: 
»Razumete, kaj sem vam storil? 13 Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. In prav 
govorite, saj to sem. 14 Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, 
ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. 15 Zgled sem vam namreč dal, 
da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. 16 Resnično, resnično, 
povem vam: Služabnik ni večji kot njegov gospodar in poslanec ne večji kot 
tisti, ki ga je poslal. 17 Če to veste, blagor vam, če boste to delali! (Jn 13,12-
17) 
 
 Bralec 3 
Tudi na Uskovniškem tednu smo v skupinah poklicani k služenju, zato se 
danes vsake naloge lotimo v duhu služenja, ki je drža ljubezni do bližnjega. 
Vsi dobimo pa izziv dneva: med pesmijo bomo izžrebali eno osebo, katero 
boste morali ta dan spoznati in zanjo narediti vsaj eno dobro delo. Da ste jo 
izžrebali, ji ni potrebno povedati. Kot prvo dejanje služenja pa bo vsak 
pospravil blazino svojega levega soseda. 
 
Tebe ljubim, Stvarnik moj; O, Gospa moja; Slava Očetu  

 

+ Blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Oče (135)  
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DELO V SKUPINI 
 
Cilj 

 Mladi ozavestijo, da je odgovor na Božji klic služenje drugemu 
razumska odločitev. Ko sem se za to odločil, sem s tem sprejel 
odgovornost in v tem vztrajam. 

 

UVOD 
Kaj je pomenilo biti Ruta takrat. Njeno stanje, odnos z družbo, drugimi Judi. 
(Opis pri jutranji intonaciji) 
 
DINAMIKA 
Boaz brani Ruto 
 
Boaz in Ruta sta v sredini, medtem ko so ostali udeleženci okoli njiju (stojijo ali 
sedijo). Boaz drži v rokah ščit (sivo blazino), s katerim ustavlja strele. Drugi 
udeleženci dobijo 1 žogo (puhasto ali kakšno drugo mehko žogo), s katero 

skušajo Ruto zadeti v telo. Udeleženci si lahko žogo podajajo tudi v krogu in na 
ta način skušajo prelisičiti Boaza. Naloga Boaza je, da torej Ruto ubrani pred 
»napadalci«. Ko je Ruta zadeta, se Boaz (ali oba) lahko zamenja(ta). Igre ni 
potrebno preveč razvleči. Če je potrebno, se jo lahko prilagodi. 
 
OSEBNO DELO (tabela 'Dejanja' - na listih) 

Za animatorja: Zadnji stolpec je prazen, saj bodo kasneje dodali še oceno od 

1 – 5, kako odgovorno opravljajo to dejanje. 

Za vsako dejanje označi zakaj ga opravljaš (za isto dejanje lahko označiš več 
možnosti) in dopiši še svoja dejanja. 
 

Dejanja ... iz ljubezni dolžnosti koristoljubja  

Opravljam hišna opravila 
(sesanje, pomivanje, 

pospravljanje …) 
    

Animator na oratoriju     

Pomoč sošolcu pri učenju     

Obisk starih staršev     
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Pospravim za prijateljem     

     

 
 

DOLŽNOSTI ali SLUŽENJE 

 
POGOVOR 
 Je izpolnjevanje dolžnosti tudi služenje? V čem je med njima razlika? 
 Sta na kakšen način povezana? (Če zmoreš izpolniti dolžnosti, si verjetno 

pripravljen tudi služit. To je moj doprinos skupnosti, družini. Če ne znaš 
voziti kolesa, boš težko vozil avto.) 

 Je bila Ruta dolžna slediti Naomi in delati na polju? Je imela kakšno drugo 
možnost? 

 
DINAMIKA – umivanje nog 
/pred dinamiko naj se prebere spodnji odlomek/ 
 
Jn 13, 3-17 

3 Ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in 
odhaja k Bogu, 4 je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z 
njim opasal. 5 Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih 
brisati s platnom, s katerim je bil opasan. 6 Prišel je k Simonu Petru. Ta mu je 
rekel: »Gospod, ti mi noge umivaš?« 7 Jezus je odvrnil in mu rekel: »Tega, kar 
jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš pozneje.« 8 Peter mu je rekel: 

»Ne boš mi umival nog, nikoli ne!« Jezus mu je odgovoril: »Če te ne umijem, 
nimaš deleža z menoj.« 9 Simon Peter mu je rekel: »Gospod, potem pa ne samo 
nog, ampak tudi roke in glavo.« 10 Jezus mu je dejal: »Kdor se je skopal, mu ni 
treba drugega, kakor da si umije noge; ves je namreč čist. Tudi vi ste čisti, 
vendar ne vsi.« 11 Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: »Niste vsi 
čisti.« 

12 Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: 
»Razumete, kaj sem vam storil? 13 Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. In prav 
govorite, saj to sem. 14 Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste 
tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. 15 Zgled sem vam namreč dal, da bi 

tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. 16 Resnično, resnično, povem vam: 
Služabnik ni večji kot njegov gospodar in poslanec ne večji kot tisti, ki ga je 
poslal. 17 Če to veste, blagor vam, če boste to delali!  
 



 

- 29 - 
 

Duhovni voditelj animatorjema umije noge in nato še druge povabi (kdor bi 
želel), da naredijo isto. Lahko pa duhovni voditelj umije noge enemu 
animatorju, nato ta drugemu, itd ... Veliko je odvisno od skupine. Duhovni 
voditelj in animatorja naj se to glede na njihovo skupino predhodno dogovorijo. 
 
Vprašanja po dinamiki 
 Kako ste se počutili? Bi vam bilo bolje umivati ali biti umit? 

 Je lažje prejemati ali dajati pomoč (služiti)? 
 Je sramotno prejeti pomoč? Ti je bilo že kdaj nerodno? 

 
 

OKOLICA 
 
Pogovor 
 Kakšen je pomen tega, kar je Jezus naredil? Kako to razumeš? (služabniki 

so umivali noge, on se postavi na raven največjega služabnika; Jezus da 

zgled zastonjske ljubezni, ki ne misli nase, temveč na svoje bližnje)  

 Komu je Jezus umil noge? Zakaj je to pomembno? Ima kakšen smisel? 

(Učenci so bili Jezusu najbližji, prijatelji, kot družina. Najprej umije njim.) 

 Lahko Jezusovo držo primerjam z Ruto? Komu je pomagala? 

 Je lažje pomagati bližnjemu (družini) ali nekomu, s katerim nisem toliko v 

stikih, nimam takega odnosa? (prostovoljec v domu za upokojence, 

animator, …) 

 Imam kakšno izkušnjo, ko sem moral služiti/pomagati nekomu, ki sem ga 

poznal, bil z njim v sorodstvu? (npr. negovanje bolnika, ...)  

 Kdaj sem nazadnje opazil nekoga v potrebi in mu pomagal?  

 Iščem priložnosti za služenje? Kje, kdaj? 

 
 
ZASTONJSKOST 
 
 Zakaj služim? Imam skrite namene, pričakujem kaj v zameno? 

 Stran poti »služenja«: delaš dobro zaradi egoističnih namenov? (Ruta ni 

nič pričakovala v zameno!) 

 Delam zato, da me drugi opazijo? 

 Služim zato, ker mislim, da znam stvari opraviti bolje kot drugi? 
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ODGOVORNO SLUŽENJE 

 

Na začetku preberemo odlomek Rut 2,7-13 
 

7 Rekla je: ›Prosim, naj paberkujem in zbiram med snopjem za žanjci.‹ Prišla 
je in ostala od ranega jutra do zdaj; niti malo ni počivala.« 

8 Tedaj je Boaz rekel Ruti: »Poslušaj, moja hči, ne hodi na drugo polje 
paberkovat in ne oddaljuj se od tukaj, ampak se drži mojih dekel! 9 Imej oči 
na njivi, ki jo bodo žele, in hodi za njimi! Mar nisem zapovedal hlapcem, naj te 
ne nadlegujejo? Kadar boš žejna, pojdi k posodam in pij od tega, kar bodo 
hlapci zajeli.« 10 Padla je na obraz in se priklonila do zemlje. Rekla mu je: 
»Zakaj sem našla milost v tvojih očeh, da si se ozrl name, ko sem vendar 

tujka?« 11 Boaz ji je odgovoril: »Natanko so mi povedali vse, kar si storila svoji 
tašči po smrti svojega moža, kako si zapustila svojega očeta in svojo mater in 
svojo rojstno deželo ter šla k ljudstvu, ki ga prej nisi poznala. 12 GOSPOD naj 
ti poplača tvoje dejanje! Popolno plačilo naj ti pride od GOSPODA, Izraelovega 
Boga, pod čigar peruti si prišla iskat zavetje!« 13 Rekla je: »Naj vedno najdem 
milost v tvojih očeh, moj gospod, kajti potolažil si me, ker si govoril na srce 
svoji dekli, čeprav nisem niti kakor katera tvojih dekel.« 
 
POGOVOR 
 Kakšen gospodar je bil Boaz? Kje se pri njem kaže odgovorno služenje? 
 

Boaz ima denar in moč, s tem pa nosi tudi veliko odgovornost. Uporabi jo za 
dobro in pravično ter je ne izkoristi za slabo, saj zaščiti Ruto. V prvi vrsti je 
služabnik, saj mora, ker ima moč, skrbeti za več ljudi. 

 Kaj je odgovornost? Na kaj prvo pomisliš? 
 Kako se kaže v tvojem življenju? 
 

Odgovornost je odgovor na poklicanost. Je zavedanje tega, da sem nekaj 
prejel v življenju in si sedaj »dolžan« to dajati naprej. Nisem odvisen od 
drugih oziroma ne morem vsega pričakovati od drugih. Odgovornost je 
zavedanje, da življenja ne moremo živeti iz dneva v dan, temveč da 
prihodnost soustvarjam tudi jaz. Veliko stvari je odvisnih od mene in lahko 
vplivam na življenje v družbi. Odgovornost pomeni skrbeti za dobro in blaginjo 

samega sebe ter soljudi. Odgovornost je zavedanje pomembnosti in posledic 
svojih odločitev. Primer: starši se morajo zavedati odgovornosti za vzgojo 
otrok, da jih dobro pripravijo na življenje. Animator: sprejmeš svoje 
zadolžitve, s katerimi v skupino prispevaš svoj delež. 
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TABELA 
Vrni se na tabelo, ki smo jo že izpolnjevali. V zadnji stolpec napiši, kako 
odgovorno opravljaš to dejavnost od 1 do 5. Za tem vsak prebere kar je 

napisal (kar želi deliti). 
 Katera je bila največja odgovornost, ki si jo sprejel? Kako si jo sprejel in 

izvajal? 
 Sem kdaj doživel, da nekdo ni naredil tistega kar bi moral? Kako pa se 

soočam s tem? 
 
Animator po potrebi v pogovoru uporabi primere. Z vprašanji jih skuša 

spodbuditi k razmišljanju, da je potrebno stati za svojimi odločitvami in pri 

tem ne podlegati skušnjavam trenutnih hotenj: 

a) V soboto zvečer je sestanek za oratorij, istočasno pa ima prijatelj 
zabavo. 

b) Prijatelju sem obljubil, da mu pomagam prepleskati sobo, zunaj je lep 
dan in me vleče v hribe. 

c) S sošolci pripravljamo seminarsko nalogo, vsak mora pripraviti en del. 
V času, ko moram pisati, pa sem čas prebil na Facebooku, kjer sem 

gledal, koliko všečkov sem dobil. 
d) Imamo animatorski vikend. Obljubim da bom prišel, vendar zaradi 

izpita/testa prihodnji teden ostanem doma. 

POGOVOR 
 Na podlagi katerih razlogov se v določnem trenutku odločam? Čemu 

dajem prednost pri odločitvah? 

 Zakaj se nekateri izogibajo odgovornostim?  

 Kdaj je odgovornost težka?  

 Kakšno bi bilo življenje brez odgovornosti? 

 
DODATEK ZA ŠTUDENTE 
Vsaka odločitev prinaša odgovornost in posledice.  

 Kdaj sem bolj svoboden, če se pustim voditi ali če odločitve sprejemam 

sam?  

 V kateri vlogi se sam bolje počutim?  

 Katerih odločitev me je strah? Katerih se veselim?  

 Do katere mere služiti? Kdaj sem si pa zadal preveč? Kdaj je odgovorno 

reči ne (morebitni) odgovornosti? 
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Za animatorja: Odgovornost je sicer »zoprna«, saj se soočamo z neuspehom 

in padci. Vendar so vsi ti izzivi za nas pomembni, ker lahko z vztrajnostjo 

premagamo svoj strah in nam pomagajo pri napredku in rasti. Moram pa iz 

ljubezni do sebe kdaj reči tudi ne, saj tudi Jezus pravi ljubi svojega bližnjega 

kakor samega sebe. 

 

VZTRAJNOST V SLUŽENJU 

 

Pogovor 
 Koliko stvari sem že treniral (igranje nogometa, učenje inštrumenta …), se 

vključil v skupine (skavti, pevski zbor, animatorji …) in v koliko od njih 

vztrajam? 

 Zakaj sem odnehal? 

 Zakaj vztrajam v stvareh, pri katerih služim? Zakaj ne obupam, ko se mi 

ne da, ko se zmotim, ko drugi ne vidijo mojega truda? Kaj mi daje pri tem 

moč? (Bog, ki je ljubezen, je v službi človeka prišel na svet, on za nas 

odide na križ. In to je vzrok za moje ljubezni do bližnjega. Zato vztrajam). 
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VEČERNA MOLITEV 
 
Pesem: Čakaj in moli Boga (D8) 
 
+ V imenu Očeta 
 
 Bralec 1 

Za tabo je dolg dan. Pred počitkom se ustavi, preženi vse skrbi, pomisli, kaj se 
ti je zgodilo? Kaj ti najbolj odmeva od današnjega dneva? Pomisli za kaj vse si 
hvaležen. 
 
/trenutek tišine/ 
 
 Bralec 2 
Hvala Ti za vse pogovore, ki smo jih bili danes deležni. 
Hvala Ti, da imam vsak dan možnost, da se odločim, da bom služil bližnjemu. 
Hvala Ti, ker lahko v polnosti živim. 
Hvala Ti, ker nikoli ne obupaš nad mano, tudi če se jaz delam, da te ni z menoj 
in pozabim nate. 
Hvala ti za vse prijatelje, ki mi jih pošiljaš na mojo pot življenja. 
Hvala Ti za vse animatorje, ki so si vzeli čas in so ta teden z nami. 
Hvala, ker se bom to noč lahko spočil na postelji, pod toplo odejo in streho nad 
glavo. 
Hvala Ti, ker lahko nate preložim vse svoje skrbi in mirno pojdem k počitku. 
Hvala za osebo, ki mi je danes naredila dobro delo. 
 

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

Besedica za lahko noč 
 
+ Blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Angelček, varuh moj  
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SREDA                                                                     Stopi na pot 

 

MOLITEV PRED POHODOM - Glej kapljico za tisti dan.  
 
 
 
VEČERNA MOLITEV  
 
Pesem: Zdaj sem tu, moj Bog (223) 
 
 

+ V imenu Očeta 
 

 Bralec 1  
Mrtva veja ne bo nikdar več nosila novih listov ali sadežev, ne bo več obrodila. 
A vseeno ji ostaja čudovita možnost: dovoli naj, da jo vržejo v ogenj. Bila je 
brez vsakršne koristi, a zdaj postane toplota in svetloba za tiste, ki bivajo v 
hiši. 

 Bralec 2  
Na žalost v viharnih dneh pogosto puščam na tleh svoje mrtve veje, da 
trohnijo. Ozri se čez dan in pomisli kaj sem puščal nekoristnega in trohnečega 
za seboj. 
 
/trenutek tišine  
 
Gospod, nocoj podarjam mrtve veje svojega dne. Spremeni jih v ogenj 
ljubezni, da bom postal toplota in svetloba bližnjim kot orodje v tvojih rokah. 
 
Kesanje, Pod tvoje varstvo, Slava Očetu 

 
Beseda za lahko noč 

 
+ Blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Dobri Bog (plakat) 
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ČETRTEK                              Skupnost 

 

INTONACIJA DNEVA 
 
Pesem: Vsa moja duša (Hvalnica) 61 
 
Dramska uprizoritev zgodbe o Ruti  
 

 OSEBE: Pripovedovalec, Naomi, Ruta, Boaz 
 POTREBUJEMO: Ležišče in 6 prgišč ječmena 

 
PRIPOVEDOVALEC: Tedaj je Naomi rekla svoji snahi Ruti: 
 

NAOMI: Moja hči, mar naj ti ne poiščem doma, da ti bo dobro? In zdaj, ali ni 
Boaz, pri čigar deklah si bila, najin sorodnik? Glej, nocoj veja ječmen na 
mlatišču. Umij se in se namazili, nadeni si ogrinjalo in pojdi na mlatišče. 
Vendar ne dovoli, da bi te mož prepoznal, dokler ne neha jesti in piti. Ko pa 
leže, si zapomni mesto, kjer bo spal, potem pojdi ter odgrni prostor pri 
njegovih nogah in lezi, in povedal ti bo, kaj naj storiš. 
 

RUTA: Vse, kar si rekla, bom storila. 
 

PRIPOVEDOVALEC: Šla je torej na mlatišče in storila vse, kakor ji je bila 
zapovedala tašča. Ko se je Boaz najedel in napil ter bil dobre volje, je šel leč 
kraj kopice. Tedaj je po tihem prišla, odgrnila prostor pri njegovih nogah in 
legla. Opolnoči pa se je mož stresel, in ko je pogledal naokrog, glej, je ženska 
ležala pri njegovih nogah. Rekel je: 
 

BOAZ: Kdo si? 
 

PRIPOVEDOVALEC: Rekla je: 
 

RUTA: Ruta sem, tvoja dekla. Razgrni krajec svojega plašča čez svojo deklo, 
ker si odkupitelj. 
 

PRIPOVEDOVALEC:  Tako ga je, kot je bilo v tistem času v običaju, prosila 
za zaroko. Boaz je rekel: 
 

BOAZ: Blagoslovljena bodi od Gospoda, moja hči! To tvoje drugo dejanje 
ljubezni je še lepše ko prvo, ker ne hodiš za mladeniči, ne za revnimi ne za 
bogatimi. Zdaj pa, moja hči, se nikar ne boj; vse, kar boš rekla, ti bom storil, 
saj vsi, ki so pri vratih mojega ljudstva, vedo, da si krepostna ženska.  
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Zdaj pa, res je, da sem odkupitelj, toda še drug odkupitelj je, bližji od mene. 
Ostani to noč tu. Jutri pa, če te bo hotel odkupiti, dobro, naj te odkupi. Če pa 
te ne bo hotel odkupiti, te bom odkupil jaz, kakor živi Gospod! Spi do jutra! 
 

PRIPOVEDOVALEC: Spala je tedaj pri njegovih nogah do jutra. Vstala je, 
preden je mogel človek človeka prepoznati. On pa ji je rekel: 
 

BOAZ: Naj se ne izve, da je prišla ženska na mlatišče. Daj sem ogrinjalo, ki 
ga imaš na sebi, in ga drži. 
 

PRIPOVEDOVALEC: Držala ga je in nameril je šest prgišč ječmena ter ji ga 
oprtal. Potem je šla v mesto. Ko je prišla k svoji tašči, je ta rekla: 
 

NAOMI: Kako je s teboj, moja hči? 
 

PRIPOVEDOVALEC: In povedala ji je vse, kar je mož storil zanjo. Rekla je: 
 

RUTA: Dal mi je teh šest prgišč ječmena, kajti rekel mi je: ›Ne smeš priti 

praznih rok k svoji tašči.‹ 
 

PRIPOVEDOVALEC: Naomi pa ji je rekla: 
 

NAOMI: Počakaj, moja hči, preden ne izveš, kako se bo obrnilo, kajti mož ne 
bo miroval, dokler še danes ne dožene stvari do konca. 
 
 Povzetek zgodbe (duhovni voditelj/animator) 
/razlaga za pomoč/ 

V izraelskem ljudstvu se je ukoreninila zavest, da so izvoljeno ljudstvo, po 

katerem se Bog razodeva. Zanje je bilo bistvenega pomena, da zagotovijo 
potomstvo in ohranijo vero. Zato so zaščitili tudi vdove tako, da se je z njo lahko 
poročil brat pokojnega moža. Naomi je ostala brez potomcev, saj sta ji umrla 
oba sinova. Ob naklonjenosti Boaza se Naomi spomni, da je Boaz njen sorodnik, 
celo njen svak, ki bi lahko obudil njeno potomstvo. Ker je Naomi že v letih, 
pomisli na Ruto in ji predlaga poroko z Boazom. Ruta to povabilo sprejme, zaupa 
tašči in se je pripravljena poročiti z bratom od tasta, da bi zagotovila potomstvo.  
Morda se zdi, da Ruta slepo in naivno izpolnjuje taščine zapovedi. Vendar tukaj 
gre za močno zaupanje, da Naomi dela vse iz čistega srca in zaupa v Boga. Rut 
je začutila, da jo je Naomi sprejela za svojo hčer in ji želi le najboljše. Zato nima 
pomislekov, da bi ji Naomi svetovala nekaj, kar bi ji škodilo. 
Naomi pripravi Ruto na ponovno poroko. Kot žena z mnogoterimi izkušnjami ji 
svetuje, naj se umije, nadišavi in tako odloži svojo žalno obleko vdove. S to 
gesto bo namreč pokazala, da se je pripravljena ponovno poročiti. V ženski 
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iznajdljivosti ji tudi svetuje, naj počaka na ugoden čas, ko se moški razneži in 
je pripravljen bolj poslušati. Gre za iskanje pravega trenutka, ki ga ne želi 
uporabiti za svoje poželenje, temveč za dobro družine in skupnosti, kateri 

pripada. Rut upošteva vse nasvete in res prosi Boaza, naj razgrne krajec 
svojega plašča čez njo. To dejanje je pomenilo, da se z njo zaroči in jo zaščiti 
kot vdovo. 
Boaz se razveseli Rutinega dejanja in jo še bolj vzljubi. Ker sam živi ljubezen, 

lahko prepozna ljubezen tudi v drugih. Zaveda se, da bi lahko Ruta izbrala lažjo 
pot. Kot mlada in lepa ženska je imela namreč veliko priložnosti za snubitev. 
Boaz jo torej sprejme, je ne izkoristi, temveč jo celo zaščiti, jo potolaži. Jo tudi 
ne obsoja, da je prišla k njemu ponoči. Boaz se izkaže za pravičnega, kot sveti 
Jožef, ki želi vse izpeljati po judovskih pravilih in je hkrati odprt za Božje 
delovanje.  

 
MOLITEV 
 
Pesem:  Ljubezen me spreminja (100) 
 
+ V imenu Očeta 
 
 Bralec 1 
Gospod, pomagaj tudi nam, da bi gradili zaupanja vredne odnose v naših 
družinah, mladinskih skupinah in drugih skupnostih. Naj bo to kraj, kjer se 
počutimo varno in ljubljeno ter lahko najdemo navdih in veselje za vsakdanje 
življenje in poslanstvo.  
 
 Bralec 2 
Ruta je dejanjem iz današnje zgodbe tvegala zavrnitev in ponovno sramoto. V 
zavesti, da njena dejanja temeljijo na motivaciji iskrene ljubezni, je premagala 
strah pred zavrnitvijo. Gospod, tudi nam pomagaj, da se ne bi ozirali na 
pričakovanja in mnenja okolice, temveč, da bi sledili čistim namenom srca v 
zaupanju, da tebi ni nič prikrito, da poznaš vse naše misli in čutenje. Odpri naše 
srce za ljubezen, da bomo prepoznali vonj ljubezni tudi v dejanjih naših bližnjih. 
Pomagaj nam, da bi znali zaščititi ljudi, ki se v svoji ranjenosti in krhkosti 
obračajo na nas. Naj bomo tisti, ki v odnosih rahljajo zemljo, da lahko vzklije 
mir, ljubezen in odpuščanje.   
 
Pesem: Odpri mi oči srca moj Bog (160) 
 
 
 Skupna molitev (na listih) 
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Dobri Bog, zbudil sem se iz spanja  
in s teboj začenjam nov dan.  
Prosim te: Odpri mi srce,  

da prepoznam, kaj mi prinaša današnji dan,  
da sprejmem, kar mi podarjaš danes,  
da bom s tvojo pomočjo delal z veseljem, 
kar mi danes nalagaš. Amen. 
 

Angel Gospodov (vodi duhovni voditelj) 
 

 Bralec 2 

12 Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, 
čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus. 13 V enem Duhu smo bili namreč mi vsi 
krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili 
enega Duha. 14 Tudi telo namreč ni sestavljeno iz enega telesnega dela, ampak 
iz več delov. 15 Če bi noga rekla: »Ker nisem roka, ne spadam k telesu,« 
vendarle spada k telesu. 16 Če bi uho reklo: »Ker nisem oko, ne spadam k 
telesu,« vendarle spada k telesu. 17 Kje bi bil sluh, ko bi bilo vse telo oko? Kje 
bi bil vonj, ko bi bilo vse telo sluh? 18 Tako pa je Bog vse posamezne telesne 
dele razpostavil po telesu, kakor je hotel. 19 Ko bi bilo vse skupaj en sam telesni 
del, kje bi bilo telo? 20 Tako pa je veliko delov, telo pa je eno. 21 Ne more oko 
reči roki: »Ne potrebujem te,« tudi ne glava nogam: »Ne potrebujem vas.« 22 
Še več, telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni, 23 in tistim, ki se 
nam zdijo manj vredni časti, izkazujemo še večje spoštovanje in z manj 
uglednimi še lepše ravnamo, 24 medtem ko ugledni tega ne potrebujejo. Da, 
Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti, 25 da v telesu ne bi bilo 
razprtije, marveč bi telesni deli enako skrbeli drug za drugega. 26 Če en del trpi, 

trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se z njim veselijo vsi. 27 Vi pa ste 
Kristusovo telo in vsak zase del telesa. (1 Kor 12,12-27) 

 

 Bralec 1 
Naomi je spodbudila Ruto, da odvrže plašč žalovanja in da možnost novemu. 
Ruti je želela, da si dovoli znova zaživeti v skupnosti, v odnosu z Boazom. 
Ruta je s tem prehodom v Betlehem, v judovsko kulturo postala del Izraelske 
skupnosti. Tako tudi mi podobno pripadamo Božjemu ljudstvu - Cerkvi. Vsak 
od nas predstavlja en del. 
 

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

+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Toliko je stvari (203) 
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DELO V SKUPINI 
 
Cilji:  

 Mladi ozavestijo 3 glavne poudarke: da oni bogatijo skupnost, skupnost 
je hkrati opora in kraj odrešenja.   

 Katere so nevarnosti, ki rušijo skupnost. 
 Kaj posameznik daje v skupnost in kaj od nje prejema.  

 
UVOD 
Na začetku dela po skupinah si na majice nalepimo številke: (npr. 134, 567, 
435, 982, 563, 482, 362, 872, 462, 985, 932, 293, 657,357, 384, 694, 357). 
Naloga je, da se dokler imamo številke na majicah, kličemo po številkah in ne 
omenjamo imen. 
 
DINAMIKA  
Skupina se postavi v kolono, držijo se za rame in hodijo en za drugim preko 
nastavljenih ovir. Samo prvi v koloni ima odprte oči. Cilj je, da vsi skupaj pridejo 

na drugo stran.  
 
Vprašanje za prvega v koloni: Kako si se počutil? Kako si skrbel za člane 
skupine? Kako zahtevna se ti je zdela ta naloga/vloga? 
 
Vprašanja za druge: Kako ste se počutili? Kako so do vas potovale informacije 
o poti? 
 
Kako ste sodelovali kot skupina? Kaj vas je oviralo in kaj vam je lajšalo pot? 
 

KAJ JE SKUPNOST 

 
POGOVOR 
 
 Kaj je razlika med skupino in skupnostjo? 
(Skupina je za krajši čas formirana skupina ljudi s podobnimi interesi, ni 
zavezujoča; Skupnost pa pomeni pripadnost, zaveza, odnosi.) 
 Kaj je zate skupnost?   

 Kdo sestavlja skupnost?  
 Kaj je značilno za skupnost (pridevniki, ki te asociirajo na skupnost)?  
 Kako gledaš na skupnost? 
 V katere skupnosti si vključen? Zakaj si se vključil v to skupnost? Kdo te je 

povabil/spodbudil, da si se jim priključil?  
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 Kako povezan se počutiš z različnimi skupinami?  
 V katerih skupinah se počutiš bolj pripadnega? Kaj ti daje občutek 

pripadnosti?  
 Zakaj se je Ruta vključila v novo Judovsko kulturo in odšla do Boaza? Kaj 

jo je spodbudilo k temu? (Vključila se je  zaradi želje po pripadnosti. 
Spodbudila jo je želja po spoznavanju Boga. K Boazu pa jo je spodbudila 
Naomi.) 

 Kaj so prednosti skupnosti v katero si vključen? (Prednost je, da nisem sam. 
Skupaj zmoremo več in bolje. Vsak prispeva košček, ki gradi celoto. 
Prednost je tudi, da se učim odnosov. Kasneje se to bolj razdela, le toliko, 
da jih spodbudimo k razmišljanju. Pazimo, da poudarimo tudi lepe stvari.)  

 
Eno telo in veliko telesnih delov (1 Kor 12,12-27) 
12 Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, 
čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus. 13 V enem Duhu smo bili namreč mi vsi 
krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili 
enega Duha. 14 Tudi telo namreč ni sestavljeno iz enega telesnega dela, ampak 
iz več delov. 15 Če bi noga rekla: »Ker nisem roka, ne spadam k telesu,« 
vendarle spada k telesu. 16 Če bi uho reklo: »Ker nisem oko, ne spadam k 
telesu,« vendarle spada k telesu. 17 Kje bi bil sluh, ko bi bilo vse telo oko? Kje 
bi bil vonj, ko bi bilo vse telo sluh? 18 Tako pa je Bog vse posamezne telesne 
dele razpostavil po telesu, kakor je hotel. 19 Ko bi bilo vse skupaj en sam telesni 
del, kje bi bilo telo? 20 Tako pa je veliko delov, telo pa je eno. 21 Ne more oko 
reči roki: »Ne potrebujem te,« tudi ne glava nogam: »Ne potrebujem vas.« 22 
Še več, telesni deli, ki se zdijo slabotnejši, so še bolj potrebni, 23 in tistim, ki se 
nam zdijo manj vredni časti, izkazujemo še večje spoštovanje in z manj 
uglednimi še lepše ravnamo, 24 medtem ko ugledni tega ne potrebujejo. Da, 
Bog je sestavil telo in skromnemu namenil več časti, 25 da v telesu ne bi bilo 
razprtije, marveč bi telesni deli enako skrbeli drug za drugega. 26 Če en del trpi, 
trpijo z njim vsi deli, če je en del v časti, se z njim veselijo vsi. 27 Vi pa ste 
Kristusovo telo in vsak zase del telesa. 

 
 Kaj vas je v odlomku nagovorilo? Katere besede ste si najbolj zapomnili? 
 V odlomku so poudarjeni različni deli telesa. Kaj to pomeni za naše 

skupnosti? (Vsak del je pomemben. Telo potrebuje vse dele telesa, da lahko 
deluje. Tako smo tudi mi pomemben del v telesu.)   

 Kakšno vlogo jaz prevzemam v skupnostih?  
 Zakaj se sploh vključujemo v skupnosti? Kaj imamo od tega, če se 

vključujemo v skupnosti? (Želimo poudariti vrednost odnosov? Ali znaš biti 
v odnosu? Ali znaš biti sam s sabo?) 
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KAJ DA SKUPNOSTI MENI IN KAJ JAZ NJEJ  

 

DINAMIKA - Številke namesto imen.  
Od začetka skupine smo imena nadomestili s številkami in se po njih klicali. 
Sedaj lahko damo te številke dol.  
 
POGOVOR 
 Kako vam je bilo, ko smo se namesto po imenih klicali po številkah? 

(Predvidimo, da se počutijo razosebljeno, nevredno.)  
 Ste se že kdaj počutili tako tudi v drugih skupnostih?  
 Kdaj se počutim odvečnega, nekoristnega, nepotrebnega v skupnosti? Kaj 

takrat naredim?  
 
Včeraj smo se pogovarjali o služenju.  
 S čim lahko služim v skupnosti? Kaj lahko nudim?  
 Kaj je moja dodatna vrednost, moji talenti, s katerimi lahko obogatim 

skupnosti?   
 Kakšno razpoloženje prinašam v skupnost? Koliko se počutim 

odgovornega za skupnost in stvari, ki se dogajajo v njej?  
 Se odzovem na pobude drugih v skupini? Dajem tudi sam kakšne pobude? 

V čem se mi zdi, da je moja skupina močna (tudi zaradi mene)? (Želimo 
izpostaviti stvari, ki jih lahko vsak posameznik doprinese v skupnosti. 
Četudi male, vendar pomembne dele. Skupnost je močna ravno zaradi 
vsakega posameznika, ki nekaj doda, doprinese (npr. 2 roki)  )  

 
 Ali se ti zdi, da (kdaj) sploh nič ne prejemaš v skupnosti? Kako se takrat 

odzovem? Kakšna občutja me prevzemajo?  
 Kaj je tisto, kar od skupnosti sam prejemam? Kaj si želim prejeti od 

skupnosti?  
 Kaj je dar, ki ga vidim, da mi ga skupnost daje? (Vrednost opore v 

skupini, tudi ko je nam težko.) Pregovor pravi: Toliko kot daš, toliko 
dobiš.  

 
 Kako težko nam je v stiski prositi za pomoč v skupnosti? Kaj je tisto kar 

nas ovira pri tem, da bi zmogli prositi za pomoč? Kaj nas ovira, da bi svojo 
stisko lahko nekomu zaupali? Vsak lahko pove primer, ko je prosil za 
pomoč in mu je bilo to težko/ ko je prosil za pomoč in ni dobil, kar je 
potreboval.  
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 Katero Rutino dejanje kaže njeno zmožnost, da prosi za pomoč? (Ko gre 
do Boaza in ga prosi, da jo vzame za svojo ženo.) (Misel pravi: Žalost se v 
skupini razdeli, veselje pa pomnoži, če ju delimo z drugimi.) 

 

MOJA OSEBNA RAST V SKUPNOSTI  

(Damo na plakat vprašanja ali na liste za osebno delo.) 
 
Predstavljajte si potok. Njegova struga je polna kamenčkov. Voda je nekaj, 
kar jih povezuje in premetava. Povzroča trke med njimi. Trki lahko 
predstavljajo naše konflikte v odnosih. Trki med njimi jim omogočajo, da se 
oblikujejo in brusijo. Omogočijo jim, da se srečajo in stopijo v stik. Če ne bi 
bilo teh stikov, bi ostali vsak zase, vsak posebej. Ostali bi neobrušeni. Taki ne 
bi znali stopiti v odnos, ne bi bili prijetni za sobivanje. (Razdelimo kamne) V 
roke ste prejeli kamne. Ti kamni so že obrušeni. Pustili so, da so prišli v stik z 
drugimi, jih srečali in se ob njih in zaradi njih oblikovali. Sedaj si vzemite čas 
(10 min) in premislite ob naslednjih vprašanjih. 
 

1. Kaj si se v skupnostih že naučil? Česa si se že obrusil? (To napišejo 
tudi na kamen) 
2. Kako si se odzval, ko je nazadnje prišlo do trka? 
3. Kako si se počutil takrat, ko je prišlo do trka in kako se počutiš 

sedaj, ko te je ta izkušnja že obogatila? 
4. Kako se ti zdi, da so skupnosti v tvojem odraščanju vplivale nate, 
da si postal takšen kot si? 

 
Predlog: (Kamne tisti dan pri darovanju prinesemo na oltar.) 
 
 

KAJ RUŠI SKUPNOST? 

 
POGOVOR 
 Kje vidiš pomanjkljivosti v skupnosti? (Da znajo razločiti, kaj je s 

skupnostjo narobe oziroma lepa prispodoba je, da najprej popraviš svoj 
nered v sobi, družini, skupnosti (itd.) in nato rešuješ težave sveta.)  

 
 Kaj narediš, če pride do konflikta?  
 Si po navadi pasiven ali aktiven udeleženec konflikta?   
 Kako rešujemo konflikte v  skupini? Ali si sam konfliktna oseba in ali znaš 

biti ekipni igralec? (Znaš delovat v skupini?)  
 Daješ svobodo drugemu, da ima svoje lastno prepričanje in mnenje?  
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 Kako se obnašam do drugega, če mi gre nekdo na živce? (Vedenje do 
drugega, ki ga težko prenašam. Pozoren moraš biti, da ne pride do 
obrekovanja in konstantnega kritiziranja osebe, ki mi gre na živce, četudi 
ravna pravilno) 

 
 Razlika med opravljanjem in obrekovanjem? (opravljanje je govorjenje 

resničnih stvari o nekem človeku (dobre in slabe), obrekovanje pa je 
dajanje neresničnih žaljivih izjav o nekem človeku) 

 
 Pravilo za izogibanje opravljanju: »Ne govoriš o bratu, če ga ni zraven«  

Kaj je opravljanje in kaj je deljenje osebne izkušnje? (kje je meja med 
opravljanjem in deljenjem osebnih izkušenj).   

 Kako opravljanje vpliva na skupnost? Kaj se iz opravljanja rojeva? Kakšno 
vzdušje se pojavi ob opravljanju?  

 Kako se sam odzovem, ko pride do opravljanja? Imam večkrat občutek, 
da me drugi opravljajo? Kako se ob tem počutim? Kako se Jezus odzove 
na govorice o njem? Opravljanje in razpadanje skupnosti, vpliv opravljanja 
na skupnost (grupiranje).  

 
 Kako in s čim bi te pomanjkljivosti odstranil oz. popravil?  
 Kakšna pravila bi določil, da ne bi prihajalo do uničevanja skupnosti oz. 

kakšno držo bi moral imeti posameznik do skupnosti, da ne bi prihajalo do 

razdora le-te. (Dobro je, da ima skupnost neka pravila, da ne pride do 
opravljanja in drugih konfliktov.) 

 
 Koliko časa posvetimo svoji skupnosti? (Eden izmed razlogov razpadanja 

skupnosti je neresnost, netočnost, kaos in premalo posvečenega časa tej 
skupnosti. Včasih tudi manjše neresnosti, kot so ne odpisovanje mailov  in 
sms-ov ...) 

 Kako si odziven na pogovore - napišeš ne morem oz. lahko prideš ali 
samo pogledaš sms in nič ne odgovoriš, se ne odzoveš? Pasivnost oziroma 

aktivnost v skupini.  
 Koliko se počutiš odgovornega za odzivnost in dogovore v skupini? 

(Izgovori da nimaš časa ...) 
 
 Kako bi našli ravnotežje med odgovornostmi in dolžnostmi v skupnosti? 

(Da spoštujem druge in jim postim do besede, sem spoštljiv in jim dajem 
prostor ter jim služim. Druga stran, da nisem pasiven in neodziven v 
skupnosti, ampak se potrudi in postim nek pečat v skupnosti) 
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CERKEV KOT SKUPNOST 

 

Za študente 
 
Odlomek (Ef 2, 17-22) Edinost v Kristusu 
17 Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so bili blizu. 

18 Kajti po njem imamo oboji dostop k Očetu v enem Duhu. 19 Potemtakem 
niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljani svetih in domačini pri Bogu. 

20 Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa je sam 
Kristus Jezus, 21 v katerem se zedinja celotna zgradba, tako da raste v svet 
tempelj v Gospodu. 22 Vanj se z drugimi tudi vi vzidavate za Božje bivališče v 
Duhu. 

 
 Kaj vas je v odlomku nagovorilo?  
 Kako razumete stavek, da je Jezus vogalni kamen?  
 Kako težko se vam je vzidati v to Cerkev? 
 Kateri delček zapolnjuje pri meni Jezus, kot vogelni kamen? 

 
OD TU NAPREJ ZA VSE 
 
POGOVOR 
Jezus ni poslal vsakega učenca posebej oznanjat po svetu, ampak jih je 
pošiljal po parih.  
 Na kakšen način pa ti živiš vero v Cerkvi? Kaj ti kot posameznik 

pripomoreš da je Cerkev boljša?  
 Na čem bi lahko Cerkev kot skupnost zrasla?  

 Kdo je zate tvoj najljubši gradnik cerkve/apostol/prerok/svetnik? Kaj si se 
od njega naučil? Morda veš kakšno dobro zgodbo o njem? Kaj te pri 
svetnikih nagovarja? 

 Kateri cerkveni redovi so ti najbolj všeč/najljubši? Morda veš kaj več o 
njih, njihove posebnosti in pravila? 

 V kakšne cerkvene skupnosti se vključuješ? (animatorji, oratorij, veroučne 
skupine, zbori, ministranti, mladinske skupine...) 

 Kakšne občutke doživljaš v teh skupnostih, se počutiš samo kot številka ali 
kot pomemben član skupine? 

 Na katerih področjih vidiš, da te Cerkev potrebuje? Kakšne skupnosti/ 

skupine pogrešaš in kakšne bi ustanovili? 
 Ali duhovniki skrbijo dovolj za skupnosti po župnijah? 
 Kakšne prednosti imam pred drugimi, ker imam možnost biti v cerkvenih 

skupnostih? 
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VEČERNA MOLITEV 
 
Pesem: Moje imaš srce (na listih) 

 
+ V imenu Očeta 
 
● Bralec 1  

» Če mi tega ne dovoliš, ne bom mogla iti v šolo! Preveč me bo sram … Mama 
to je zelo pomembno, prosim.« Alenka je pričela jokati. To je bilo 
najučinkovitejše orožje. »Oh, naredi, kar hočeš« ja godrnjala mama in vrgla 
žlico v lijak. »Saj boš kot pošast. Sebi v škodo. » Nekaj podobnega se je 
dogajalo še v 23 družinah. To so bili otroci 7.b razreda osnovne šole Karla 
Alberta Sovojskega. Tistega dne so v šoli sprejeli pomembno odločitev. V 7.b 
pa je bilo 25 učencev. Samo v petindvajseti družini se je vse odvijalo nekoliko 
drugače. Špelo, ki je bila zelo razumevajoč otrok, sta starša hotela spodbuditi. 
Že petnajstič je stekla pred ogledalo. »Zafrkavali me bodo, vem. Pomislita na 
Majo, ki me ne prenese, ali na Pavla, ki me imenuje 'ribiška palica'… Samo to 

bodo čakali.« Velike solze so začele teči po dekličinih licih. Začela si je 
popravljati športno čepico, ki ji je bila malo prevelika. Oče je mirnih oči pogledal 
»Kar pogumno, Špela. Kmalu ti bodo zrasli. Zelo dobro se odzivaš na terapijo 
in čez kakšen mesec boš že zdrava.« »Ja, a poglej tole!« Špela je potrta 
pokazala na svojo glavo, ki se je svetila v ogledalu, bleščeča in rožnata. Zaradi 
zdravljenja proti levkemiji, za katero je zbolela pred dvema mesecema, je 
izgubila lase. Mama jo je objela: »Daj, Špela, navadili se bodo, boš videla …« 
Špela je zavihala nos, si nadela čepico, vzela nahrbtnik in odšla. Pred vrati 
razreda ji je začelo srce še močneje biti. Zaprla je oči in vstopila. Ko je spet 
odprla oči, da bi sedla na svoje mesto, je zagledala nekaj čudnega. Vsi prav vsi 
sošolci so imeli čepice na glavah! Obrnili so se k njej, se v smehu razkrili in vsi 
v en glas zaklicali: »Dobrodošla, naša Špela!« Vsi so imeli obrite glave, tudi 
Maja, tako ponosna na svoje kodre, tudi Pavel, tudi Alenka in Jani in Francka … 
Vsi. Vstali so in objeli Špelo, ki ni vedela, ali naj se smeje ali joče, ves čas pa je 

samo mrmrala: »Hvala …« Izza katedra se je smehljal učitelj David, ki si ni obril 
las, saj je bil plešast in je bila njegova glava kot žoga za biljard. Biti sočuten 
pomeni ljubiti s srcem Boga. 
 
● Bralec 2 
Kakšno sočutje so zmogli sošolci. Kako lepo so sprejeli Špelino šibkost in z njo 
pokazali kakšno moč imajo lahko združeni. Tudi mi smo poklicani, da smo del 
skupnosti. Da zaživimo v njej, se oblikujemo, čutimo drug z drugim in pustimo, 
da se nas drugi dotakne. 
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Danes smo odkrili, kaj rodi skupnost. Kaj se rojeva v odnosih v skupnosti. 
Lepoto in čar skupnosti in hkrati ranljivost skupnosti. 
 

Pesem: V Gospodu je moja moč 
 
● Bralec 1  
Gospod Bog, sprejmi vse moje prijatelje v svoje zvesto in ljubeznivo varstvo. 

Ohrani jih verne, poštene in čiste, utrdi jih v svoji ljubezni. Daj jim moči, 
prizadevnosti in stanovitnosti v dobrem. Sprejmi nas v svoje nebeško bivališče 
in v svoje srce. Amen. 

 
O, Jezus, blagoslovi me, Sveti angel, Pod tvoje varstvo 
 
Besedica za lahko noč 
 
+ Blagoslov duhovnika  
 

Pesem: Dobri Bog  
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PETEK              Veselje 

 

INTONACIJA DNEVA 

 
Pesem: Zamenjam vse skrbi (D70) 

 
Dramska uprizoritev zgodbe o Ruti  
 

 OSEBE: Pripovedovalec, odkupitelj, ljudstvo, Naomi, Ruta, žene 
 POTREBUJEMO: dogajanje pred mestnimi vrati, dojenček  

 

PRIPOVEDOVALEC:  Boaz je šel k mestnim vratom, kjer so se v tistem času 
dogajale javne razsodbe. In glej, mimo je prišel odkupitelj, o katerem je Boaz 
govoril, da je bližji od njega in ima tako prednost pri odkupitvi. Rekel je tedaj: 
 
BOAZ: Ti tam, kreni sem in sedi tukaj! 
 
PRIPOVEDOVALEC: Krenil je in se usedel. Nato je vzel deset mož izmed 
mestnih starešin in rekel: 
 
BOAZ: Sedite tukaj. 
 
PRIPOVEDOVALEC: Ko so sedeli, je rekel odkupitelju: 
 
BOAZ: Naomí, ki se je vrnila iz moábske dežele, ima na prodaj kos polja, ki je 
bil last našega brata Eliméleha. Pa sem rekel: ›Razodel bom tvojemu ušesu: 
Odkupi ga vpričo teh, ki tu sede, in vpričo starešin mojega ljudstva.‹ Če hočeš 
odkupiti, odkupi; če pa nočeš odkupiti, mi povej, da bom vedel, ker ni razen 
tebe nikogar, ki bi lahko odkupil, jaz pa sem na vrsti za teboj. 
 
PRIPOVEDOVALEC: In rekel je: 
 
ODKUPITELJ: Odkupil bom. 
 
PRIPOVEDOVALEC: Boaz pa je rekel: 
 
BOAZ: Ta dan, ko odkupiš polje iz roke Naomí, odkupiš tudi Moábko Ruto, 
ženo umrlega, da obdržiš ime umrlega na njegovi dediščini. 
 
PRIPOVEDOVALEC: Odkupitelj je tedaj rekel: 
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ODKUPITELJ: Ne morem odkupiti zase, sicer oškodujem svojo dediščino. 
Odkupi ti zase, kar je moja kupna pravica, kajti jaz ne morem odkupiti. 
 

PRIPOVEDOVALEC: Pri odkupu in zamenjavi pa je bilo nekdaj v Izraelu 
tako, da so vsako stvar potrdili: eden je sezul svojo sandalo in jo dal 
drugemu. To je veljalo v Izraelu za potrdilo. Odkupitelj je torej rekel Boazu: 
 

ODKUPITELJ: Odkupi zase! 
 

PRIPOVEDOVALEC: … in je sezul svojo sandalo. Boaz je rekel starešinam in 
vsemu ljudstvu: 
 

BOAZ: Danes ste priče, da sem odkupil iz roke Naomí vse, kar je bilo 
Elimélehovo, in vse, kar je bilo Kiljónovo in Mahlónovo. Pa tudi Moábko Ruto, 
Mahlónovo ženo, sem si odkupil za ženo, da obdržim ime umrlega na njegovi 
dediščini, da ime umrlega ne bo odrezano izmed njegovih bratov in od vrat 
njegovega kraja. Danes ste priče. 
 

PRIPOVEDOVALEC: Vse ljudstvo, ki je bilo pri vratih, in starešine so rekli: 
 

LJUDSTVO: Priče smo. Gospod naj dá, da bo žena, ki pride v tvojo hišo, 
kakor Rahela in kakor Lea, ki sta obe sezidali hišo Izraelovo. Bodi mogočen v 
Efráti in naj slovi tvoje ime v Betlehemu. Naj bo po potomstvu, ki ti ga bo 
Gospod dal po tej mladi ženi, tvoja hiša kakor hiša Pereca, ki ga je Tamara 
rodila Judu. 
 

PRIPOVEDOVALEC: In Boaz je vzel Ruto in postala mu je žena. Šel je k njej 
in Gospod ji je dal, da je spočela in rodila sina. Žene so rekle Naomí: 
 

ŽENE: Slavljen Gospod, ki te danes ni pustil brez odkupitelja! Naj slovi 
njegovo ime v Izraelu! Naj ti poživlja dušo in vzdržuje tvojo starost, saj ga je 
rodila tvoja snaha, ki te ljubi in je zate boljša kot sedem sinov. 
 
PRIPOVEDOVALEC: Naomí je vzela otroka, si ga položila v naročje in mu 
bila pestunja. In sosede so mu dale ime, govoreč: »Sin se je rodil Naomí.« In 
dale so mu ime Obéd. Ta je oče Davidovega očeta Jeseja. 
 

In tako je Ruta vstopila v načrt odrešenja, saj je postala prababica kralja 
Davida ter tako sodelovala v rodovniku Jezusa Kristusa. Sveto pismo o tem 
govori takole: To je Perecov rodovnik: Perecu se je rodil Hecrón, Hecrónu se 
je rodil Ram, Ramu se je rodil Aminadáb, Aminadábu se je rodil Nahšón, 
Nahšónu se je rodil Salmón, Salmónu se je rodil Boaz, Boazu se je rodil Obéd, 
Obédu se je rodil Jese, Jeseju pa se je rodil David. 
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 Povzetek zgodbe (duhovni voditelj / animator) 
/razlaga za pomoč: 

Boaz je vzljubil Ruto in se je bil z njo pripravljen poročiti. Kljub temu ne gre 
mimo zakonov in predpisov svojega ljudstva. Na nek način dopusti, da se ta 
njegova odločitev še prečisti preko zunanjih okoliščin. Svojega sorodnika, ki je 
bil po vsej verjetnosti njegov starejši brat, spomni, da ima pravico do dedovanja 
oziroma možnost odkupitve. Odkupitelj je poleg posesti, ki jo je dobil po 
pokojnem bratu, bil dolžan poskrbeti tudi za bratovo ženo in otroke. V tem 
primeru je bilo potrebno poskrbeti za dve vdovi Naomi in Ruto. Prvi možni 
odkupitelj se odpove pravici do odkupitve. Morda ima že svojo družino ali pa 
noče sprejeti tujke in si nakopati sramote.  
Tako Boaz dobi pravico odkupitelja in je pripravljen sprejeti celotno situacijo. 

Zaveda se, da gre za odkupitev bolečine, stiske, sramote, pa tudi bogastva, ki 
ga ti dve ženi nosita v srcu. Boaz postane predpodoba Jezusa - pravega 
Odkupitelja, ki je nase vzel naše grehe, da bi nas osvobodil in nam podaril večno 
življenje.   
Zadnje poglavje Rutine knjige je posvečeno veselju. Vse vriska od sreče. Ruta 
in Boaz praznujeta ljubezen. Z njima se veseli širša okolica, ker zasluti Božje 
delovanje v tej konkretni zgodbi. Znova se potrdi vera, da Bog ne zapusti tistih, 
ki zaupajo vanj. Iz ljubezni se rodi sad, Ruta in Boaz dobita sina Obeda. Njegovo 
ime pomeni »tisti, ki služi Bogu«. Z njegovim rojstvom Ruta vstopi v rodovnik 
kralja Davida in posledično tudi v rodovnik Jezusa Kristusa.     

 
MOLITEV 
 
Pesem: Z don Boskom (D69) 
 
+ V imenu Očeta 
 
 Bralec 1 
Gospod, hvala, ker si sprejel poslanstvo našega Odkupitelja. Ti si nas odkupil 
za ceno križa in darovanja svojega življenja. Ti si vzljubil vsakega izmed nas in 
si pripravljen preliti svojo kri, da bi nas rešil greha, da bi bili svobodni in da bi 
bilo naše ime zapisano v nebesih. Daj nam pogum, da bi zmogli prositi 
odpuščanja, da bi se veselili Tvojih milostnih darov, ki nam jih vedno znova 
podarjaš po zakramentu svete spovedi.    
 
 Bralec 2 
Gospod, tudi mi smo s krstom vstopili v sorodstveno razmerje z Jezusom 
Kristusom. Postali smo izvoljen rod, po katerem se Bog razodeva in prinaša 
svetu upanje in ljubezen. Naj se danes v nas obnovita veselje in hvaležnost za 
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vero, za dar Svetega Duha, ki nas vedno znova spomni, da nas ima Bog rad in 
nas vabi, da bi tudi danes z Njim sodelovali pri Njegovem odrešitvenem načrtu. 
 
Pesem: Zbudi se (na listih) 
  

 Bralec 1 
Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi 
znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki 
priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. 
In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu 
Jezusu. (Flp 4, 4-7) 
 
 Skupna molitev (molimo v dveh zborih) 
Ves svet napolnjuješ z veseljem, 
od vzhoda do zahoda. 

Veselijo naj se nebesa in zemlja naj se raduje, 
od veselja naj buči morje in kar ga napolnjuje. 

 

Veselijo naj se polja s svojimi sadovi, 
naj se radujejo vsi naši gozdovi. 

Reke naj veselo pljuskajo z valovi, 
tudi gore naj se radujejo. 

 

Radujte se v Gospodu vse dežele, 
veselite se s petjem in godbo. 

Pojte Gospodu ob spremljavi na strune, 
s harfo in glasnim petjem. 

 

O Bog, slavijo naj Te ljudstva, 
slavijo naj te vsa ljudstva. 

Veselijo in radujejo naj se narodi, 
ker jim vladaš in jih vodiš po pravici. 

 

Blagor ljudstvu, ki Te proslavlja, 
povsod ga spremljaš z ljubečim pogledom. 

V Tvojem imenu se bodo vedno veselili, 
Se tolažili s Tvojo pravičnostjo. 

 

Angel Gospodov; Tebe ljubim, Stvarnik moj; O, Gospa moja  
 
+ Blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Kako lepo je živeti (D21) 
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DELO V SKUPINI 
 
Cilj 

 Mladi ozavestijo, da je veselje sad služenja, izpolnjevanja poklicanosti, 
da prihaja iz čistega srca, zaupanja v Boga in ne iz zunanjosti. Veselje, 
notranje zadovoljstvo nam osmišlja življenje v služenju in odgovornosti. 

 

UVODNA DINAMIKA 
Vsak naj premisli, katere stvari ga razveselijo. Vsak si jih naj pri sebi napiše do 
3. Nato jih povedo na glas. Animatorja naj jih pišeta na plakat ali pa jih že v 
začetku pišejo na post listke. Po predstavitvi vseh jih poskušamo kategorizirati 
na dolgotrajno in kratkotrajno veselje.   
 
POGOVOR 
 Kaj je zate kratkotrajno in kaj dolgotrajno veselje? (izhajamo iz njihovih 

primerov)  
 

Kratkotrajno veselje nas poživlja, spodbuja … So nujno potrebna za naš 
vsakdan. Majhne doze …  
A v obdobjih, ko gre vse narobe, ko se ti vse ruši, je še kako pomembno, na 
katerem temelju gradimo naše veselje, takrat ni dovolj samo kratkotrajno 
veselje - takrat potrebujemo nekaj dolgotrajnega, močnejšega. 

 
 Ali potrebujemo oboje? Zakaj potrebujemo oba?  
 So katera bolj pomembna? Zakaj?  
 Kaj so tiste drobne, vsakdanje stvari, ki te razveseljujejo? (da se starejši 

par drži za roke, ko dobiš SMS od prijateljev, vidiš mlado družino na 
sprehodu, imaš zlikano majico, ko dobi nekdo lepo oceno, nosečnica, 
pozdrav neznanca na ulici, ko ti cimer skuha kavo … za spodbudo, če ne 
bo odziva) 

 Ali ste na te stvari pozorni? Jih sploh opazite?  
 Ali se vam zdi to pomembno? Zakaj je pomembno, da se veselimo 

majhnih, preprostih stvari?  
 Zakaj pa se jih velikokrat sploh ne zavemo, gremo mimo njih, jih ne 

opazimo? 
 Kaj nam preprečuje, da bi se razveselili preprostih stvari? 
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DODATEK ZA ŠTUDENTE:  
Pogovor o pristnem in trajnem veselju. 
 Kaj pa trajno veselje, kako bi ga definirali? 

 Kaj je za njih pristno veselje? 
 Ali popolno veselje obstaja ali je to iluzija? 
 
Širša družba nam ponuja veliko instant načinov, kako na hitro doseči srečo in 
veselje v življenju: zabave, denar, igre na srečo, svetovni splet, potrošništvo.  
 
 Kako naj razlikujemo trajno veselje od varljivih užitkov, ki nam jih 

narekuje današnja družba? 
 
Ena izmed drobnih stvari, a pomembnih pri veselju - HUMOR 

Papež Frančišek o humorju v Apostolski spodbudi o svetosti: zdrav in iskren 
humor, humor nad samim seboj, iz lastnih pomanjkljivosti, ki se ne dela norca 
ali ponižuje. Humor lahko razbremeni moje trpljenje, pa tudi bližnjega, saj 
prinaša upanje, je en vidik veselja. Humor je svoboda. Zgled nam je večina 

svetnikov, saj vemo, da so sveti bili zelo veselji ljudje. 
Sv. Janez Pavel II. Leta 1998 so ga novinarji med letom na Kubo vprašali, 
kako je z njegovim zdravjem.  
»Kadar bi rad vedel, kako je z mojim zdravjem, pogledam v časopise,« je 
odvrnil papež.  
Sv. Janez XXIII. »Dobri papež« je slovel kot velik šaljivec. V nekem 
pogovoru je izjavil: »Pogosto se mi zgodi, da se ponoči zbudim in začnem 
premišljevati o dolgem seznamu velikih težav. Nato pogumno sklenem, da 
bom zjutraj obiskal papeža in se z njim o vseh teh rečeh pogovoril. Nato pa se 
povsem zbudim in se spomnim, da sem jaz papež!« 

 
 Ali se ti zdi humor primeren za kristjana? 
 Sem dolžan, odgovoren s humorjem nasmejati druge? 
 Kateri vici, šale so primerni? 

 Kakšno mesto ima sarkazem, cinizem, ironija? 
o sarkástičen -čna -o prid.(á) ki izraža, kaže zelo negativen, 

poniževalen odnos do česa, jedko posmehljiv 
o cíničen -čna -o prid.(í) ki prezira splošno veljavne vrednote, 

posmehljiv 
o ironíja -e ž (ȋ) izražanje negativnega, odklonilnega odnosa do 

česa, navadno z vsebinsko pozitivnimi besedami; 
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DELO V SKUPINI PO ZAJTRKU 
 
IGRA - Kaj mi prinaša veselje? 

Posedemo se po stolih/blazinah, tako da za enega zmanjka stol – ta je 
trenutni prostovoljec. Pove, kaj mu v življenju prinaša veselje, npr. “Veselje mi 
prinaša druženje s prijatelji.” Vsi tisti udeleženci, ki se tudi veselijo te stvari, 
morajo vstati in objeti prostovoljca, šele potem se lahko hitro usedejo (na 

drugo mesto). Prostovoljec pa se skuša čim hitreje usesti na neko prazno 
mesto. 
 
DINAMIKA 
Recept veselja  
(potrebujemo fotografije različnih situacij iz življenja - priskrbi pisarna) 
Na sredino damo slike, ki odražajo situacije iz konkretnega življenja, ki 
predstavljajo nezadovoljstvo, naveličanje, ignoranca … (šola, družina) – vsak 
si naj zbere eno, ki mu preprečuje, da bi opazil in se veselil majhnih stvari.  
 

Vsak od nas se s tem srečuje v življenju. Sedaj se bomo razdelili po parih, kjer 
naj vsak par napiše formulo oziroma recept, kako biti iskalec veselja kljub 
vsem oviram, ki so vidni na slikah. 
Nato jih predstavite.  
Animatorja gresta za sebe. Sledi predstavitev. Povzameta njihove formule. 
Povesta, da pa je za vsako formulo potrebno samo eno. ODLOČITEV. 
 

Razmislek za animatorja: Naše srce je ustvarjeno za veselje 
Želja po veselju je vtisnjena v notranjost človeškega bitja. Naše srce onkraj 
neposrednih in začasnih zadovoljitev išče globoko, popolno in trajno veselje, ki 
bi dalo »okus« življenju. In to velja predvsem za vas. Mladost je namreč 
obdobje nenehnega odkrivanja življenja, sveta, drugih in samih sebe. To je 
čas odprtosti v prihodnost, v katerem se pokaže velika želja po sreči, 
prijateljstvu, povezovanju in resnici, čas, ko sledimo idealom in snujemo 
načrte. 
Vsak dan nam Gospod ponuja veliko preprostega veselja: veselje, da živimo, 
veselje nad lepoto narave, veselje nad dobro opravljenim delom, veselje 
služenja, veselje pristne in čiste ljubezni. In če pozorno pogledamo, odkrijemo 
še mnogo drugih razlogov za veselje: lepe trenutke v družinskem življenju, 
izraženo prijateljstvo, odkritje svojih osebnih sposobnosti in doseganje dobrih 
rezultatov, pohvale s strani drugih, možnost, da se izrazimo in da nas 
razumejo, občutek, da smo bližnjemu koristni. Veselimo se, ko z učenjem 
pridobivamo novo znanje, ko na potovanjih in pri srečanjih odkrivamo nove 
razsežnosti, ko izkoristimo možnost, da delamo načrte za prihodnost. Pa tudi, 
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ko preberemo kakšno leposlovno delo, občudujemo umetniško mojstrovino, 
poslušamo in igramo glasbo ali pogledamo kakšen film, ta izkušnja v nas 
lahko vzbudi resnično veselje.  
Vsak dan pa se srečujemo tudi z mnogimi težavami in v srcu nosimo skrb za 
prihodnost, tako da se lahko vprašamo, ali popolno in trajno veselje, h 
kateremu težimo, ni morda iluzija in beg od resničnosti. Veliko mladih se 
sprašuje: ali je dandanes popolno veselje res možno? In pri tem iskanju 
hodijo po različnih poteh, od katerih se nekatere izkažejo za napačne ali vsaj 
nevarne. A kako naj razlikujemo zares trajno veselje od neposrednih in 
varljivih užitkov? Kako naj v življenju odkrijemo pravo veselje, ki bo trajalo in 
nas ne bo zapustilo niti v težkih trenutkih? (Papeževa poslanica) 

 
PRIČEVANJE V SKUPINI 
Animatorja naj premislita o svoji izkustvi veselja - želimo, da izhajajo iz sebe, 
da so konkretni ter s tem spodbudijo tudi udeležence. Naj povesta primer 
odločitve za veselje.  
 
 

DRŽA VESELJA 

 
POGOVOR V SKUPINI 

 Kaj je z mojim zaupanjem Bogu v vsakdanjem življenju?  
 Ali zaupam tudi v preizkušnjah?  
 Zaupam, da ima On načrt zame in da je to načrt veselja? 
 Se zavedam, da sem ljubljen, preskrbljen? Kolikšno je moje zaupanje? 

Jemljem vse to malo z rezervo?  
 Kaj mi preprečuje, da bi v polnosti zaupal Bogu?  
 Katere so konkretne ovire pri moji notranji drži veselja?  

(za animatorja: osebna odločitev, grehi, skušnjave, strah … naj animator 
pomaga, če ne bo šlo ) 

 Kako pomembna sta mi zvestoba in vztrajanje pri odločitvah v življenju in 
zaupanju? 

 Na kakšen način lahko zvestoba in vztrajanje vodita k veselju? Mogoče to 
veselje ni instantno in neposredno, ampak se pokaže šele čez čas? 
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OSEBNO DELO 
/Na listih (obojestransko)/ 
 

1. Dolgotrajno, notranje veselje: gre za notranjo držo posameznika, ki je v 
odnosu z živim Bogom. Ne glede ne stvari, ki se dogajajo okoli njega, živi iz 
zaupanja v Boga. O tem govori tudi naš dnevni odlomek:  
Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi 
znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki 
priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. 
In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu 
Jezusu. (Flp 4,4-7) 
 
2. »CERKEV NI ZATOČIŠČE ŽALOSTNIH, CERKEV JE HIŠA VESELJA«  
papež Frančišek 
 
»Krščansko sporočilo se imenuje evangelij, torej dobra novica, oznanilo 
veselja za vse ljudstvo. Cerkev ni zavetišče žalostnih, Cerkev je hiša veselja! 

Tisti, ki so žalostni, v njej najdejo veselje, najdejo v njej resnično veselje. 
Z Božjo pomočjo lahko vedno začnemo od začetka, ne glede na to, kolikokrat 
smo ga v življenju »polomili«. Krščansko veselje, pa tudi upanje temeljita na 
Božji zvestobi, na gotovosti, da On vedno drži svoje obljube. Tisti, ki so na 
poti srečali Gospoda, okušajo v svojem srcu vedrino ter veselje, ki jim ga nič 
in nihče ne more vzeti. Naše veselje je Kristus, njegova zvesta in neizčrpna 
ljubezen.« papež Frančišek. 
 
 Kako si predstavljate Cerkev kot hišo veselja? 
 Kakšne izkušnje imate? 

 Kaj lahko vsak izmed nas naredi, da bo Cerkev res hiša veselja? 
 
 

DODATEK ZA ŠTUDENTE 
 Papež Frančišek je spregovoril o tem, da krščansko veselje temelji na 

Božji zvestobi, na gotovosti, da On vedno drži svoje obljube.  
 Kako sami doživljamo Božjo zvestobo in ali verjamemo, da drži obljubo? 

Ali imamo kaj dvomov? 
 Kaj je z našo zvestobo Bogu, Cerkvi? Kako živimo svojo krstno obljubo 

vsak dan? Kje imamo težave? 
 
/naredimo navidezno pavzo za 5 min - lahko se gre do svetega šotora - ki naj 
vključuje naslednjo dinamiko/ 
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Navodilo se glasi: »Ne daj kamenčka ven iz čevlja!«. Rečemo jim, da naj čim 
bolj vestno in natančno izpolnjujejo to navodilo. Lahko se zgodi, da bodo 
začutili skušnjavo, da ga odstranijo iz čevlja, ampak naj se ji poskusijo upreti 

(tako bodo v praksi preizkusili, kar smo debatirali) (če bodo v japonkah, se s 
selotejpom prilepi kamenček na japonko ) 
 
/ko pridemo nazaj/ 
 
POGOVOR O KAMENČKIH V ČEVLJIH:  
 Kako si se počutil med sprehodom? 
 Vas je kamenček motil? Ga je kdo odstranil? 
 Ali ste ves čas čutili ta kamenček, ali ste se počasi navadili to prenašati? 

(upamo, da bodo rekli, da se niso navadili, sicer pa bi lahko rekli, da jih 
dobijo še nekaj) 

 Kaj lahko to simbolizira?  
 
Če nihče ne ve, jim povemo, da kamenček simbolizira greh in hoja s 

kamenčkom predstavlja življenje v grehu. 
Šele po hoji s kamenčkom ga sedaj dajo ven in ponovno sprehodijo po 
prostoru, kjer so.  
 
Podobno je s sveto spovedjo … Nekaj te žuli.  
 Kako se počutite pred spovedjo? 
 Kaj te žene, da greš vseeno k spovedi, ko veš, da ti bo neprijetno, 

nerodno?  
 Kaj te spodbudi, da vseeno greš, ko veš, da ne bo najbolj prijeten 

občutek? 
 Kako se počutiš pred spovedjo? Kako pa potem? 
 
Spoved je pogoj za čisto srce in gradnjo pristnega odnosa z Bogom. Temu 
sledi veselje srca. Sicer pa se lahko odločim, da bom nasmejan, vendar to ne 

more trajati, ne morem se odločiti v enem koraku, da bom notranje vesel. 
 

VESELJE JE SAD - VESELJE V POKLICANOSTI, SLUŽENJU, V SKUPNOSTI 

 
POGOVOR  V SKUPINI 
 Ali ste že srečali koga, ki svoj poklic opravlja z veseljem, gorečnostjo? 
 Ste videli njegovo/njeno predanost?  
 Kaj takoj opazite pri takem človeku? To napišite na post listke, ki jih bomo 

nato dali na sredo. Pri tem bomo pozorni, katere skupne stvari bomo 

opazili.  
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 K čemu ste vi poklicani vsak dan in k čemu vas Bog kliče življenjsko? 
Navedite konkretne primere. Vam to prinaša veselje?  

Veselje je sad kakršne koli odločitev v poklicanost, k služenju, v skupnosti, ki 

je del Božjega načrta. Živimo ga v odnosu z Bogom in drugimi.  
Poglejmo v celoti Rutino pot služenja, poklicanosti in ob tem mislimo na našo 
pot.  
 
/Animatorja naj še enkrat predstavita celotno Rutino zgodbo (5min) - glavne 
poudarke. Udeležence spodbudita, da naj pri predstavitvi razmišljajo o svoji 
poti./ LAHKO SE UPORABI KASNEJE, PRI SOBOTNI INTONACIJI 
 

Rutina zgodba 
Rutina zgodba sega v čas, ko je izraelsko ljudstvo končno prišlo v obljubljeno 
deželo. Po 40 letih tavanja v puščavi, kjer so se osvobodili vseh navezanosti, so 
spoznali, da Bog skrbi zanje.  
 
Betlehem, ki dobesedno pomeni hiša kruha, je bila dežela, kjer si s trdim delom 
lahko preživel. Moabska dežela pa je bila bogata, rodovitna in je zato ponujala 
večje obilje. Naomijina družina je odpotovala v Moabsko deželo zaradi 
pomanjkanja. V tujini pa je trud za ohranjanje vere večji izziv zaradi skušnjave 
obilja in kulture, povezane z drugimi bogovi. Tudi sinova sta se poročila z 
Moabkama. Družina je bila preizkušana s smrtjo očeta in obeh sinov. Naomi se 
v osamljenosti se odloči, da se vrne v Betlehem z upanjem, da se je Bog usmili 
in da jo reši. Na pot vzame obe snahi, pred mejo pa se odloči, da jima da 
svobodo. Orpa to sprejme, Ruta pa ostane z Naomi, deli z njo stisko. Ruta jasno 
sprejme odločitev, da pusti vse ostalo za seboj in spremlja Naomi, sprejme za 

svoje njeno ljudstvo, njenega Boga. Ruta je prepoznala svojo poklicanost v tem, 
da ljubi in služi svojim bližnjim. Hitro je zaznala, kje lahko pomaga svoji ostareli 
tašči Naomi, še predno jo ta prosi za pomoč. Ruta se je sama ponudila za težko, 
naporno in sramotno delo. Paberkovali so namreč lahko samo reveži in tujci.  
Bog ne pozabi najbolj ubogih, posebno tistih, ki priznajo, da potrebujejo Božjo 
pomoč. Tako se tudi Ruta po Božji previdnosti znajde ravno na polju Boaza, ki 
je bil plemenit človek in po vrhu še bližnji sorodnik od Naomi. V tem možu lahko 
prepoznamo Usmiljenega Očeta, ki pride na polje in prvi poskrbi za Ruto. Boaz 
se zanima za Ruto, jo zaščiti pred nasilnimi delavci in jo nagovori kot svojo hčer 
Njegov govor je podoben zavezi ljubezni, ki jo je Bog sklenil z Izraelskim 

ljudstvom, ko jim je izročil 10 Božjih zapovedi.  
 
Ruta prepozna Boazovo ljubezen, tako da je zanjo hvaležna in se celo čudi nad 
njo z besedami: »Kako to, da sem našla milost v tvojih očeh?« 
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V izraelskem ljudstvu se je ukoreninila zavest, da so izvoljeno ljudstvo, po 
katerem se Bog razodeva. Zanje je bilo bistvenega pomena, da zagotovijo 
potomstvo in ohranijo vero. Zato so zaščitili tudi vdove tako, da se je z njo lahko 
poročil brat pokojnega moža. Naomi je ostala brez potomcev, saj sta ji umrla 
oba sinova. Ob naklonjenosti Boaza se Naomi spomni, da je Boaz njen sorodnik, 
celo njen svak, ki bi lahko obudil njeno potomstvo. Ker je Naomi že v letih, 
pomisli na Ruto in ji predlaga poroko z Boazom. Ruta to povabilo sprejme, zaupa 
tašči in se je pripravljena poročiti z bratom od tasta, da bi zagotovila potomstvo.  
 
Naomi pripravi Ruto na ponovno poroko. Kot žena z mnogoterimi izkušnjami ji 
svetuje, naj se umije, nadišavi in tako odloži svojo žalno obleko vdove. Gre za 
iskanje pravega trenutka, ki ga ne želi uporabiti za svoje poželenje, temveč za 
dobro družine in skupnosti, kateri pripada. Ruta upošteva vse nasvete in res 
prosi Boaza, naj razgrne krajec svojega plašča čez njo. To dejanje je pomenilo, 
da se z njo zaroči in jo zaščiti kot vdovo. 
 
Boaz se razveseli Rutinega dejanja in jo še bolj vzljubi. Ker sam živi ljubezen, 
lahko prepozna ljubezen tudi v drugih. Boaz jo torej sprejme, je ne izkoristi, 
temveč jo celo zaščiti, jo potolaži. Boaz je vzljubil Ruto in se je bil z njo 
pripravljen poročiti. Kljub temu ne gre mimo zakonov in predpisov svojega 
ljudstva. Na nek način dopusti, da se ta njegova odločitev še prečisti preko 
zunanjih okoliščin. Svojega sorodnika, ki je bil po vsej verjetnosti njegov starejši 
brat, spomni, da ima pravico do dedovanja oziroma možnost odkupitve. 
Odkupitelj je poleg posesti, ki jo je dobil po pokojnem bratu, bil dolžan poskrbeti 
tudi za bratovo ženo in otroke. V tem primeru je bilo potrebno poskrbeti za dve 
vdovi Naomi in Ruto. Prvi možni odkupitelj se odpove pravici do odkupitve.  

Tako Boaz dobi pravico odkupitelja in je pripravljen sprejeti celotno situacijo.  
Zadnje poglavje Rutine knjige je posvečeno veselju. Ruta in Boaz praznujeta 
ljubezen. Z njima se veseli širša okolica, ker zasluti Božje delovanje v tej 
konkretni zgodbi. Znova se potrdi vera, da Bog ne zapusti tistih, ki zaupajo vanj. 
Iz ljubezni se rodi sad, Ruta in Boaz dobita sina Obeda. Njegovo ime pomeni 
»tisti, ki služi Bogu«. Z njegovim rojstvom Ruta vstopi v rodovnik kralja Davida 
in posledično tudi v rodovnik Jezusa Kristusa.     
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VEČERNA MOLITEV 
 

+ V imenu Očeta 
 

Pesem: Življenje v tebi (229) 
 

 Bralec 1 
Gospod, zahvaljujem se ti za vse, kar mi podarjaš. Veselim se tvoje ljubezni. 
Naj bo moje prizadevanje za dobro vsem v spodbudo. Vem, ti si z menoj. Hvala 
ti! Naj me skrbi ne vznemirjajo in begajo. Naj izražam svoje želje po tebi in se 
ti v molitvi in prošnjah zahvaljujem. Tvoj mir naj bo v meni in mojih prijateljih. 
Mir, ki presega moj razum, naj varuje moje srce in moje misli v Kristusu Jezusu. 
Naj bo v mislih vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, 
kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je krepostno in hvalevredno. Tvoja milost 
naj me vodi po poti tvoje ljubezni v trpljenju in veselju. In Bog miru bodi z 
mano. Amen. 
 
 Bralec 2 
Gospod, moj Bog: 
kakor riba ne more živeti brez vode, 
tako tudi jaz ne morem živeti brez tebe. 
Ti sime ustvaril, ti ohranjaš moje življenje. 
 

Danes prihajam, da se ti zahvalim 
za življenje, ki mi ga stalno na novo podarjaš. 
Prihajam, da se ti zahvalim, 
da ti povem, kako zelo ljubim življenje. 

Da, veselim se, da živim, 
tudi če pogosto odpovem, če stopim tja, 
kjer ne vem, kako se bo izteklo. 
 

Predvsem se veselim, da sem tvoj otrok, 
da v sebi nosim dih Božjega življenja, 
tvojega Svetega Duha. 
Ti hočeš živeti v meni, biti moj gost. 
Iz vsega srca se ti zahvaljujem 
za to čast, za to veselje. Amen. (Youcat st. 26) 
 

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

Besedica za lahko noč in blagoslov duhovnika  
 
Pesem: Angelček  
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SPOKORNO BOGOSLUŽJE 

 

Spokorno bogoslužje se lahko prilagodi. 
 
+ znamenje križa 
 
PESEM: Prejeli boste moč (D45) 
 

 Bralec 1 
Sedim zatopljen v svoje misli. Pred menoj mirno morje, sem ter tja se kakšen 
val od čolna zaleti ob pomol. Voda se razprši po pomolu. Nenadoma se v meni 
prebudi misel na vero, minljivost in večnost. Našel sem se v popolnem 

brezdelju. V spomin mi prihajajo besede iz Jakobovega pisma:  
 

 Bralec 2 
»Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko 
vera reši? Če sta brat ali sestra gola in jima manjka vsakdanje hrane, pa jima 
kdo izmed vas reče: »Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!« a jima ne daste, 
kar potrebujeta za telo, kaj to pomaga? Tako je tudi z vero, če nima del; sama 
zase je mrtva.« (Jak 2, 14-17)  
 

 Bralec 1 
Vidim skupino ljudi, ki si ogleduje ponudbe za vožnjo z ladjico. Še malo posedim, 
nato pa se odločim, da si jih tudi jaz ogledam. Toliko različnih poti! Kam naj 
grem? Kar nekam! Odločim se, da vstopim na krov prijetne in lepe ladje, ki me 
bo popeljala na GLOBOKO. Z mano je stopilo na krov še veliko različnih ljudi.  
 
Pesem: Čakaj in moli Boga (D8) 
 

 Bralec 2 
Ladja na mojem in našem potovanju vere je CERKEV, ki vztraja v dobrem in 
slabem. Jaz sem potnik na tej ladji, sem njen član, sprašujem se: (vprašanja 
beri počasi s kratkimi intervali tišine) 
- Ali tudi jaz vztrajam na moji življenjski poti?  
- Sem aktiven član Cerkve?  
- Hodim k sveti maši?  
- Redno obhajam zakramente?  
- Spoštujem božje zapovedi?  
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 Bralec 1 
Že v naslednjem hipu kapitan dvigne sidro in odplujemo. Odplujemo iz varnega 
zavetja na odprto, širno morje. V nov, popolnoma tuj svet. Sprva mi je 

neprijetno. Sam tam med tujimi ljudmi, ne da bi vedel za pot, sedim na ladji. 
Zrem v širno morje, ki se razprostira pred nami.  
 

 Bralec 2 
Širno morje. NAŠE ŽIVLJENJE.  
- Kam grem?  
- Kaj pričakujem?  
- Česa me je strah?  
- Česa se oklenem, ko se v meni pojavi tesnoba?  

- Znam prepustiti svoje skrbi Bogu?  
 

 Bralec 1 
Zmeden od vseh teh vprašanj se ozrem okrog sebe. Vidim ljudi, ki uživajo v 
vožnji. Pustijo, da jim obraz boža hladen jutranji vetrič. Gospa nasproti se mi 
prijazno nasmehne, jaz pa nemo strmim v svojo smer. 
 

 Bralec 2 
NAŠI SOPOTNIKI.  
- Ali sem pripravljen prisluhnit svojim prijateljem?  
- Kakšen odnos imam do njih?  
- Kako se obnašam do svojih vrstnikov, prijateljev?  
- Jih zaničujem, se iz njih norčujem, jih obrekujem in širim lažne govorice?   
- Koliko v svoji skupnosti dajem drugim? 
- Služim bližnjim iz ljubezni ali preračunljivosti?    
 

 Bralec 1 
Pogled mi pritegne gneča pri kapitanovi kabini. Okrog prijetnega starca, sivih 
las in brade, z mornarsko čepico, se je nabralo nekaj radovednih otrok. Z 

odprtimi očmi spremljajo vsak njegov gib, ga zasipajo z vprašanji, na katera pa 
nasmejano, z mirnim in hkrati navdušenim tonom odgovarja.  
 

 Bralec 2 
Kapitan. NAŠ OČE.  
- Mu zaupam? Tudi v vsakdanjem življenju?  
- Mu sledim?  
- Ob težavah zaupam horoskopu, drugim veram?  
- Se mu izročam vsega, ali samo tisto, kar želim?  
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Pesem: Oče (135) 
 

 Bralec 1 

Iz radovednosti se tudi jaz počasi približam kapitanovi kabini. Ob krmilu stoji 
majhen deček in nenehno pogleduje proti vrtečemu se kolesu.  
 

 Bralec 2 
Krmilo. NAŠA VEST.  
- Kako jo oblikujem?  
- Se udeležujem mladinskih/animatorsko srečanj v moji župniji? 
- Imam dobro družbo?  
- Ali kdaj preberem tudi knjigo z duhovno vsebino?  

- Živim čisto in se izogibam pornografiji, gledanju neprimernih vsebin na spletu 
ali televiziji? 
- Pazim na besede? 
 

 Bralec 1 
Na drugi strani se oglasi nežen dekliški glas in povpraša po napravi, z dolgo 
nihajočo se iglo. »To je kompas«, ji prijazno odvrne starec. »Z njo si pomagam 
določiti smer, kam bomo pluli, in vedno kaže v pravo smer.« 
 

 Bralec 2 

Kompas. SVETO PISMO.   
- Ga redno prebiram? Ga sploh vzamem v roke?  
- Prisluhnem Jezusu in njegovim besedam?  
- Živim po besedah svetega pisma?  
 

 Bralec 1 
Vrnem se na svoje mesto, k ograji. Na nebu je že zdavnaj ugasnila zadnja 
zvezda. Zvezda, ki nas je v prijetnem jutru pospremila na pot. 
 

 Bralec 2 
Zvezda. MATI MARIJA.  
- Mi je kot mati zgled?  
- Jo žalim? Preklinjam?  
- Kaj pa svoje starše, jih spoštujem?  
- Jim pogosto ugovarjam?  
 
Pesem:  Marija, ti mati si moja 
 
 



 

- 63 - 
 

 Bralec 1 
Na nebu se je pojavil črn, grozeč oblak. Ladja se je zazibala na vodni gladini. 
Gledam čez ograjo. Valovi. Kot bi se morje razjezilo, se valovi en za drugim 

zaletavajo v našo ladjico. Nekateri sopotniki so prebledeli. Postalo jim je slabo. 
Lahko se potopimo, lahko se razbijemo ob čereh, lahko nasedemo na sipini …  
 

 Bralec 2 
Valovi. Čeri. Sipine. NEMORALNOST, ZLO, VERSKA BREZBRIŽNOST  
- Se obračam po vetru?  
- Se opijam, zasvajam z internetom?  
- Sem se pripravljen čemu odpovedati ali si rečem le enkrat se živi in uživam?  
- Katera grešna nagnjenja me premetavajo: napuh, lakomnost, nečistost, 

nevoščljivost, požrešnost, jeza, lenoba? 
- Menim, da Boga ne potrebujem?  
- Sem zadosten sam sebi?  
- Poskrbim zase, za druge pa mi ni mar?  
- Kritiziram storjene reči, sam pa ne pripomorem k njihovemu izboljšanju?  
 

 Bralec 1 
Ko se med razmišljanjem ozrem po sopotnikih, vidim zaskrbljene obraze. 
Sprašujem se: Kje je moja, naša vera? Vera, da nas bo kapitan varno pripeljal 
v pristan. Ko smo stopili na barko, nismo pričakovali viharja, temveč mirno in 

prijetno plovbo. Vsi komaj čakamo, da zapeljemo v zavetje pristanišča.  
 

 Bralec 2 
Tudi mi smo na ladji, doživljamo viharje, valove, čeri ... Pregledali smo naše 
življenje in pogledali, kako živimo našo vero, ki je brez del mrtva. Vera zahteva 
konkretna dejanja.  
      
PESEM: Zamenjam skrbi (D70) 
 

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: Tebi, o Gospod (188) 
 
 

IZPRAŠEVANJE VESTI – na listih  
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NAVODILA ZA ADORACIJO 

/Animatorji, oblikujte adoracijo po svojem občutku, tu je le shema, po kateri 
lahko oblikujete molitev. Bodite pozorni, da pravočasno zaključite z adoracijo, 
da se ne zavleče./ 
 
Res priporočamo, da se zmoli en rožni venec ali pa vsaj desetka. 
 
Predlagane pesmi: Moj Jezus, Rešitelj (112); Kličem, svet si (86); Povabil si 
me, Gospod (150); Nihče ne ljubi te kot jaz (125); Povzdigujem tvoje ime (151); 
Suša (178); Ti si moj prijatelj (193); Ti velik si (198); Zdaj sem tu, moj Bog 
(223); Življenje v tebi (229); V Gospodu je moja moč (238); Čakaj in moli Boga 
(D8); Nebeški Jeruzalem (D37); Res velik si, Bog (D48) … 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 hišo, v hiši.  
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SOBOTA  

 

INTONACIJA DNEVA  
 
 Pesem: Zbudi se (na listih) 

 
+ Križ 
 
 Angel Gospodov (vodi duhovnik) 
 
 Bralec 1 
O Bog, iz tvoje roke 
naj mi bo podarjen ta dan 
in vse, karkoli mi bo prinesel: 
Ti si pot, resnica in življenje. 
Ti si pot: po njej bom hodil. 
Ti si resnica: njo bom gledal. 

Ti si življenje: tudi če me obdajata trpljenje in hlad, 
sreča in vročina,  
vse je dobro, kakor pride. 
Daj, da mi bo v prid! 

V tvojem imenu začenjam. 
Amen.  
(stara romarjeva molitev) 
 
 Bralec 2 
Gospod, kličeš me. Vsak dan znova čakaš na to, da se ti bom odzval. Praviš, 
da me potrebuješ, da sem svetu potreben. Včasih ne vem, s čim lahko 
pomagam. Kaj imam? Ti praviš, da je ljubezen tista, ki ne sme biti zaklenjena 
v meni. Prosim, pomagaj mi odkleniti srce zate, za druge, da bom slišal tvoj 
klic in ti odgovoril. Daj, da se bom zavedal, da sem blagoslovljen, daj, da bom 
blagoslov tudi za druge. Naj poslušam, naj odgovorim, naj služim v veselju in 
iz ljubezni.  
 
 Pesem: K Tebi, Bog (74) 
 

 Bralec 3 
Prizadevaj si za pravičnost, pravo pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost 
in krotkost. 12 Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v katero si bil 
poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami. 13 Zapovedujem ti pred 
Bogom, ki vsem stvarem daje življenje, in pred Kristusom Jezusom, ki je pred 



 

- 67 - 
 

Poncijem Pilatom lepo pričeval: 14 Ohrani zapoved brez madeža in brez graje 
do pojavitve našega Gospoda Jezusa Kristusa, 15 ki jo bo ob svojem času 
pokazal blaženi in edini vladar, kralj nad kraljujočimi in Gospod nad 

gospodujočimi, 16 ki ima edini nesmrtnost, ki biva v nedostopni luči in ga 
noben človek ni videl in ga ne more videti. Njemu čast in večna oblast! Amen. 
(1 Tim 6, 11-16) 
 

/trenutek tišine/ 
 

 Bralec 1 
Danes, ko zaključujemo uskovniški teden, 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 (na listih) 
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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: 15.-18. avgust 
 
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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Animatorjeve čečkarije 
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Animatorjeve čečkarije 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
34. uskovniški tedni – 2019 

Briga me! 
Gradivo za animatorje 
 
Gradivo so pripravili animatorji UT 
Uredil: pisarna SMP 
Odgovarja: Boštjan Jamnik 
Ljubljana 2019 
 
Za animatorje namesto rokopisa izdala pisarna Salezijanske mladinske 
pastorale  
Rakovniška 6, 1000 Ljubljana 



 

 

 


