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UVODNIK

Spoštovani župniki, kaplani, voditelji ministrantskih skupin,
letošnja prva številka Ministranta je tretjič – skoraj že lahko rečem 
tradicionalno – namenjena ne ministrantom, temveč vam, ki jih 
vodite in usmerjate. Vsebuje 10 predlogov katehez ali vsebin 
za ministrantska srečanja, ki so vam lahko v pomoč pri delu z 
ministranti. Kateheze je pripravilo deset mladih duhovnikov v 
koordinaciji ljubljanskega nadškofijskega referenta za ministrante,  
g.  Jureta Ferleža. Za to njihovo delo vsem – Bog povrni!

Vemo, da je bilo pastoralno delo v zadnjih dveh letih zaradi 
pandemije močno okrnjeno. Zato tako kot vi upam, da bodo redna 
ministrantska srečanja spet možna. Vemo, da so za naše mlade 
nadvse potrebna. Upam, da vam bo ta in pretekli dve katehetski 
številki Ministranta pri tem v čim večjo pomoč in obogatitev. 

Letošnja rdeča nit katehez je obhajanje zakramentov. V njih boste 
našli nekaj dinamik, ki lahko ministrantom približajo zakramente, 
razlage simbolov in pomena zakramentov, predloge ministrantskih 
vaj za dostojno obhajanje zakramentov in še kaj. Kot vedno je 
zamišljeno, da jih prilagodite vaši ministrantski skupini.

Kot rečeno, gre za posebno številko revije, namenjeno voditeljem 
ministrantskih skupin. Zato je za naročnike Ministranta 
brezplačna in vam jo pošiljamo tudi le v enem ali dveh izvodih.

Naslednjo številko revije, ki bo kot običajno namenjena 
ministrantom, lahko pričakujete pred praznikom Vseh svetih. Tudi 
letos bom hvaležen za vsakršno pobudo, predlog ali novico iz 
ministrantskega dogajanja, kar mi lahko pošljete na e-naslov:  
revija.ministrant@gmail.com. 

Želim vam obilo blagoslova pri pastoralnih izzivih novega šolskega 
leta!

Tilen  
Mlakar 

urednik
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Pripomočki: listki z imeni 
svetnikov iz naše župnijske 
cerkve, pripomočki za 
krščevanje (obrednik, voda, 
sveta olja, prtiček, vata, belo 
oblačilo, sveča)

PRIPRAVA NA  
KRSTNO BOGOSLUŽJE

Pripravil: Jure Ferlež

september

Kateheza ima namen približati mini-
strantom pomen svetega krsta. Zato 
se zdi prav, da se na začetku postavimo 
okoli krstnega kamna in zmolimo mo-
litev Oče naš in jih pri tem posebej opo-
zorimo, naj bodo skozi celotno molitev 
pozorni, da se pogovarjamo z Očetom, z 
nebeškim očetom.

Po molitvi vzamemo listke, na katerih so 
imena svetnikov, ki jih imamo v cerkvi. Pri-
pravimo jih toliko, kolikor je prisotnih mini-
strantov. Vsak naj izžreba enega od listkov, 
prebere ime svetnika in ga najde tako, da 
se postavi k tistemu svetniku. Vsakega sve-
tnika nato na kratko predstavimo. Posebej 
naglasimo povezavo med svetim krstom in 
svetostjo.

1. VSTOPNO MESTO
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Znova se zberemo okoli krstnega kamna in preberemo evangeljski odlomek 
iz Matejevega evangelija 28,16-20: 

Enajst učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naro-
čil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Je-
zus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na 
zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v 
ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli 
sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta. 

Z ministranti se v pogovoru dotaknemo, kaj je vera, kaj nam vera 
omogoča, česa brez vere ne moremo sprejeti. Pose-
bej poudarimo, da lahko sveti krst prejme le 
tisti, ki ima vero. V primeru krsta otroka 
pa vero izrazijo starši in obljubijo, da 
bodo v tej veri otroka tudi vzgajali.

Z ministranti lahko ponovimo, 
kaj se glavni temelji naše vere 
– Sveta Trojica, Jezusovo ži-
vljenje in odrešenje, delova-
nje Svetega Duha v Cerkvi. 

2. OZNANILO
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Nato pripravimo vse potrebno za krščevanje: vodo, sveta olja, prtiček, 
vato, belo oblačilo, svečo. Izmed ministrantov izberemo krščevalca, kr-
ščenega in botra. Ker so ponavadi ministranti navzoči pri krstu otrok, bo 
krščeni predstavljal otroka.

- Boter predstavi novokrščenca z njegovim imenom, ki je povezan z nje-
govim krstnim zavetnikom. Ta se pred Bogom zavzema za krščenca, kr-
ščenec pa ga želi posnemati v življenju.

- Krščevalec vpraša, kaj želi boter od Cerkve? Odgovor se glasi: »Sveti krst.« 
S krstom bo namreč postal Božji otrok, kristjan in bo očiščen zla.

- Nato krščevalec in boter pokrižata novokrščenca. Ko pokrižam drugega, ga 
izročam Jezusu in kličem nanj Božje varstvo.

- Sledijo litanije svetnikov. Svetnikom se priporočamo, ker vemo, da ima nji-
hova beseda zaradi svetega življenja pred Bogom prav posebno težo.

- Maziljenje s krstnim oljem na prsih izvedemo brez blagoslovljenega olja. De-
janje samo nakažemo. Olje je v vsakdanjem življenju hrana, gorivo in zdravilo. 
Krstno olje, s katerim mazilimo na prsih, predstavlja Božjo pomoč, da bo novo-
krščenec zmogel živeti po Božjih zapovedih in se učinkovito boril z zlom.

- Nato blagoslovimo vodo, brez katere ni življenja in prave higiene. V zakramentu 
krsta daje Bog po vodi novo, Božje življenje, in očisti grehov.

- Boter tudi v imenu krščenca izpove vero. Trikrat se odpove delovanju hudega duha 
in trikrat izpove vero v vsako Božjo osebo posebej.

- Sledi krščevanje. Z vodo trikrat oblijemo glavo novokrščenca in pri tem izgovarjamo 
besede: »(ime novokrščenca), jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.«

- Dodamo še obred maziljenja s sveto krizmo na čelu, izročitev belega oblačila (vsi va-
rujejo otrokovo čistost in nedolžnost) in prižiganje krstne sveče (naj Jezus razsvetljuje 
otrokovo pot) ob velikonočni sveči, ki so ponazorilo in dopolnilo tega, kar krst pomeni.

3. MINISTRANTSKE VAJE

4. MOLITEV

Ob krstnemu kamnu se znova postavi-
mo v krog. Zapremo oči in se v tišini vsak 
zahvali za svoj krst, da imamo poleg ze-
meljskega očeta tudi nebeškega. V tem 
duhu nato zmolimo Oče naš, pri katerem 

si posebej prizadevamo za pozornost na 
dejstvo, da se pogovarjamo z Očetom. 

Nato vsak naredi sosedu na levi križek na 
čelu z željo, naj ga Jezus varuje in vodi.
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Pripomočki: molitev sv. 
Tomaža Akvinskega na 
listkih, vprašanja za kviz 
v kuvertah, pripomočki 
za obhajanje sveta maše, 
zaključna molitev na listkih

PRIPRAVA NA SVETO MAŠO
Pripravil: Bernard Rožman

oktober

1. UVODNA MOLITEV

Skupaj zmolimo molitev sv. Tomaža Akvinskega pred obhajilom.  
(Predlog: molitev se razreže na več delov in se razdeli ministrantom.)

Vsemogočni, večni Bog, 
glej, bližam se skrivnosti tvojega 
edinorojenega Sina, 
našega Gospoda Jezusa Kristusa. 
Prihajam kakor bolnik k zdravniku življenja, 
nečisti k studencu usmiljenja, 
slepec k luči večne svetlobe, 
ubožec in revež h Gospodu nebes in zemlje.

Prosim te pri neizmerni tvoji darežljivosti, 
daj, ozdravi mojo bolezen,  
umij moje madeže, 
razsvetli mojo slepoto, 
obogati moje uboštvo, 
obleci mojo nagoto, 
da sprejmem kruh angelov, 
Kralja kraljev in Gospoda gospodovalcev 
tako spoštljivo in ponižno, 
tako skesano in pobožno, 
s tako čistim in vernim srcem, 
s takim sklepom in namenom, 
kakor je v prid in zveličanje moje duše.

Nakloni mi, prosim,  
da ne sprejmem samo  
vidnega zakramenta 
Gospodovega telesa in krvi,  
marveč tudi učinek in moč 
zakramenta.  
O preljubi Bog, daj mi telo svojega 
edinorojenega Sina,  
našega Gospoda Jezusa Kristusa,  
ki si ga je vzel iz Device Marije,  
tako prejeti, da bom vreden  
biti včlenjen v njegovo skrivnostno 
telo in prištet med njegove ude.

O ljubeči Oče, 
nakloni mi, da bom tvojega  
preljubega Sina, 
ki ga sedaj v življenju hočem  
skritega prejeti, 
mogel gledati iz obličja v obličje. 
Ki s teboj v občestvu Svetega Duha  
živi in kraljuje vekomaj. Amen.
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Izvedemo kviz na temo svete maše. Vprašanja damo v kuverte ali plastične mape in jih 
skrijemo po dvorišču ali okoli cerkve in spodbudimo ministrante, da jih najdejo. Na vpra-
šanja lahko poskusijo odgovarjati sami ali pa to naredimo skupaj. Lahko se tudi omeji 
čas.

Predlogi vprašanj:

• Kdaj je bila prvič sveta maša?

• Kdo je bil prisoten na zadnji večerji na veliki četrtek?(naštej)

• Kaj je nujna oprema duhovnika in ministranta  pri sveti maši?

• Koliko časa je potrebno biti tešč pred sveto mašo?

• Kdo je zavetnik ministrantov?

2. VSTOPNO MESTO

Preberemo odlomek o postavitvi Gospo-
dove večerje (Mt 26,26-30):

Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blago-
slovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, 
jejte, to je moje telo.« Nato je vzel kelih, se za-
hvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. To je 
namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v 
odpuščanje grehov. A povem vam: Odslej ne bom 
več pil od tega sadu vinske trte do tistega dne, ko 
bom z vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta.« 

In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori.

V pogovoru izpostavimo nekaj pomembnih 
poudarkov in vprašanj: 
•   Jezus nam je zaupal največji dar: sveto mašo
•   Kaj nam osebno pomeni sveta maša?

•   Duhovnik in ministrant sta najbližje oltarju.
•   Jezusove besede pri sveti maši so nespremenjene  
    že 2000 let.

•  Ali jih prepoznamo v besedilu?

3. OZNANILO



Srečanje nadaljujemo v zakristiji. Pogovarjamo 
se o sveti maši, bogoslužnih predmetih in nji-
hovi simboliki, pri čemer se trudimo, da mi-
nistranti niso le pasivni poslušalci, ampak 
so čim bolj udeleženi preko pogovora in in-
terakcije z bogoslužnimi predmeti in pripo-
močki. Nekaj iztočnic:
1. Primerni čas prihoda v cerkev.
2. Spodobna obleka ministranta in 

duhovnika. Drug drugemu smo zgled. 
Zakaj so tudi obleka, obutev in higiena 
pomembne? 

3. Spoznavanje zakristije.
4. Kaj vse pripravimo za obhajanje svete maše? 

(Pogledamo, kje se nahajajo določene stvari, kako se 
imenujejo, kdaj jih pri maši potrebujemo …)

5. Molitev pred sveto mašo: vzamemo si čas za umiritev.

4. MINISTRANTSKE VAJE
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Molitev se lahko natisne 
za vsakega ministranta. Zmolimo jo skupaj: 

Gospod, stori,  
da bo moje srce  
pripravljeno sprejeti tebe: 
S svojo milostjo 
napravi v mojem srcu 
prostor in svobodo, 
da boš mogel v njem graditi, 
kar je tebi všeč.

Odstrani v meni, kar ti je napoto. 
Prešini, kar ovira tvoje delovanje. 

Dopolni, kar mi manjka, 
nenehno pomnožuj, kar vodi k tebi, 

da me bo tvoja prekipevajoča milost 
očistila v luči tvojega prihoda. Amen.

Sveti Domnik Savio – prosi za nas.

5. ZAKLJUČNA MOLITEV
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Pripomočki: 
paket bonbonov, ki so 
zapakirani vsak v svoj 
ovitek; slike svetnikov, 
katerih odnos do svetega 
obhajila bomo predstavili; 
zaključna molitev na 
listkih

PRIPRAVA NA SVETO OBHAJILO
Pripravil: Jure Koželj

november

1. VSTOPNO MESTO

Vsak od ministrantov dobi predse bonbon, zavit v ovitek, in nalogo, da poskusi brez rok 
odviti bonbon. Pri aktivnosti mora dati roke na hrbet. Ko ga odvije, ga lahko poje. 

Povzetek:
Tudi brez rok se da odviti bonbon in ga pojesti. Ali pa se bonbon poje celo s samim ovit-
kom vred. Podobno je z obhajilom - k njemu lahko pristopimo brez kakršne koli priprave, 
a obhajilo bo brez priprave „manj slajše“. Če pa se na obhajilo pripravimo, pa je tako, kot 
bi običajno jedel bonbon - ga odviješ in poješ. 

Pripravo na obhajilo lahko razumemo kot odvijanje bonbona iz papirja. 

Uvod

Ste že bili kdaj povabljeni h komu na kosilo? Verjamem, da ja. Morda ste bili že kdaj po-
vabljeni na kakšen bolj slavnosten obed, morda v restavracijo? Ali ste, preden ste odšli 
od doma, naredili kaj drugače kot sicer? Pravite, da ste se umili, lepo oblekli; če gostitelja 
niste poznali, ste se mogoče pozanimali o njem … bili ste pripravljeni. Zdaj pa si predsta-
vljajte, da vas na gostijo povabi župan – verjetno se boste podučili še o bontonu, ki velja 
na takih dogodkih. Mogoče bi imeli kar malo treme, vnaprej bi razmislili, kako ga boste 

2. OZNANILO
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pozdravili, o čem govorili … Zdaj pa si predsta-
vljajte, da vas na gostijo povabi še nekdo po-
membnejši. Ne predsednik države, ne an-
gleška kraljica, nekdo celo pomembnejši 
od papeža … predstavljajte si, da vas po-
vabi sam Bog! (In to se pravzaprav zgodi 
vsakič, ko prejmemo obhajilo – KAKO 
NAJ SE PRIPRAVIMO?)

Okrepiti ljubezen do Jezusa
Priprava na sveto obhajilo pomeni okre-
piti ljubezen do Jezusa. Pristopiti k ob-
hajilu pomeni biti povabljen na gostijo 
Božjega Jagnjeta. To pot do obhajila pa je 
treba prehoditi v preprostosti in ponižnosti. 
Ni vseeno, kako se približati tej skrivnosti vseh 
skrivnosti.
1. Potrebno je biti krščen, vcepljen na Kristusovo 

skrivnostno telo. Obhajilo je za Božjega otroka hrana rasti. 
2. Verovati moramo v Kristusovo resnično navzočnost v Najsvetejšem zakramentu – 

posvečeni hostiji.
3. Ne smemo biti ločeni od Boga in njegove Cerkve zaradi težkega in prostovoljnega greha, 

čemur pravimo smrtni greh. »Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh in pil ta Gospodov 
kelih, se bo pregrešil nad Gospodovim telesom in krvjo. Naj torej vsak sebe presodi in 
tako jé od tega kruha in pije iz keliha, kajti kdor jé in pije, jé in pije svojo obsodbo, če ne 
razpoznava telesa« (1 Kor 11,26-29).

Priprava na obhajilo s svetniki
Sv. Justin pojasnjuje: »Nikomur ni dovoljeno udeležiti se evharistije, 
če ne veruje v resničnost tega, kar učimo, če ni bil umit v kopeli zaradi 
odpuščanja grehov in prerojenja (to pomeni sveti krst) in če ne živi po 
Kristusovih naukih.«

Sv. Gregor iz Nise uporabi zanimivo primerjavo med novim grobom in 
čistim prtom, kamor je bilo položeno Jezusovo telo, ko je bilo sneto s 
križa. Takole pravi: »Ko prejmemo sveto Rešnje telo, moramo tudi mi 
bedeti nad seboj, da ga ne zavijemo v umazan prt vesti in ga položimo 
v umazan grob srca, kjer je vonj po mrtvaških kosteh in vseh vrstah 
trohnobe!«

Sv. Tomaž Akvinski pravi, da tisti, ki se zaveda velikega greha, ima v 
sebi oviro za prejem učinka tega zakramenta. Zakaj?
Ker duhovno nima življenja in ne sme prejeti duhovne hrane tako dolgo, 
dokler je navezan na smrtni greh. Pri sveti spovedi torej spet prejmem 
Božje življenje v sebi in sem greha, ki me je ločil od Gospoda, rešen po 
milosti. 
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Zahteve za prejem obhajila so visoke in svetniki so se pogosto spreševali, kako naj bodo dovolj 
pripravljeni.

Jezus želi, da ga prejmemo
O tem se je spraševala tudi sv. Jedert. Bila je ena od velikih žena v samo-
stanu Helfta na Nemškem. V samostanu ni imela kakšnega pomembnega 
mesta, odlikovala pa se je z otroško preprostostjo in veliko ljubeznijo do 
Jezusa. 27. januarja 1281 se ji je, stari 25 let, prikazal Kristus in tedaj je do-
živela svoje spreobrnjenje. V tem videnju je zaslišala Jezusov glas: »Ne boj 
se! Jaz te bom rešil in osvobodil. Doslej si z mojimi sovražniki jedla prah ze-
mlje in iz njenega trnja izsesala nekaj kapljic medu. Pridi k meni – napolnil 

te bom s potokom moje božje radosti!« Tedaj se je na poseben način povezala s Kristusom in 
vse svoje življenje do smrti, z izjemo 11 dni preizkušenj, živela v neprestani zavesti Jezusove 
navzočnosti. 

Sv. Jedert je prosila Gospoda za čistost srca, da bi šla lahko k obhajilu. Jezus ji je rekel: »Ne 
vznemirajaj se. Kakor hitro se zaveš nekega madeža na duši, takoj z gorečim srcem povej 
tole vrstico: »Gospod, usmili se me!« Nekoč se je sv. Jedert odločila, da ne bo šla k sv. obha-
jilu zaradi nekega greha. Jezus pa je vztrajal, naj ga prejme, ko ji je dejal, naj se ne vznemirja 
zaradi grehov iz slabosti in nepazljivosti. Preko teh Jezusovih pogovorov s sv. Jedert se 
zavemo, kako zelo Jezus želi, da ga prejmemo.

Smerokaz:

Svoje vesti ne smemo opazovati pod drobnogledom, da bi vedeli, ali lahko gremo 
k obhajilu ali ne, ne smemo pa tudi opuščati spoznanja tistih odločitev, ki nas lo-
čijo od Boga in zahtevajo zakrament odpuščanja, da bi bili ponovno v občestvu z 
njim.

Sv. Jedert: »Kaj bi mi koristilo, če bi ča-
kala? Če bi za to porabila na tiso-

če let, bi ne bila nikdar dovolj 
pripravljena na prejem 

obhajila. Šla bom torej 
pred svojega Boga, k 

njegovemu oltarju 
bom stopala z vero 
in ponižnostjo; in 
ko me bo Gospod 
od daleč opazil, 
ga bo njegova lju-

bezen prisilila, da 
mi bo polala dobri-

ne, ki so potrebne, 
da ga prejmem, kakor 

želim.«
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Sv. Terezija Deteta Jezusa se je nekega dne počutila nevredno, da bi pri-
stopila k obhajilu. Imela pa je to misel: »Ah, če bom danes prejela samo 
pol hostije, me bo to bolelo; verjela bom, da Jezus prihaja proti svoji volji 
v moje srce.« »Pristopim,« nam zaupa, »in, oh sreča neopisljiva, prvič v 
življenju vidim, da duhovnik vzame dve hostiji, ki sta bili dobro ločeni, 
in mi ju da. … Razumeli boste solze in veselje, ko sem videla tolikšno 
Božje usmiljenje!« 

POGOJI ZA PRISTOP K OBHAJILU:

1. SVETI KRST

2. VEROVATI V NAUK CERKVE, KI NAM GOVORI PO PAPEŽIH IN ŠKOFIH

3. ŽIVETI PO CERKVENIH ZAPOVEDIH

3. DEJAVNOST

Molitev se lahko natisne 
za vsakega ministranta. Zmolimo 
jo skupaj: 

Gospod, stori,  
da bo moje srce  
pripravljeno sprejeti tebe: 
S svojo milostjo 
napravi v mojem srcu 
prostor in svobodo, 
da boš mogel v njem graditi, 
kar je tebi všeč.

Odstrani v meni, kar ti je napoto. 
Prešini, kar ovira tvoje delovanje. 
Dopolni, kar mi manjka, 
nenehno pomnožuj, kar vodi k tebi, 
da me bo tvoja prekipevajoča milost 
očistila v luči tvojega prihoda. Amen.

Sveti Domnik Savio – prosi za nas.

4. MOLITEV

Izdelamo kartončke, ki nam bodo pomagali pri pripravi na sv. obhajilo.



PRIPRAVA NA SVETO SPOVED
Pripravil: Rok Pogačnik

december
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Pripomočki: debele 
smučarske rokavice, 
preveza za oči, liturgični 
predmeti

1. VSTOPNO MESTO

Ministrante zberemo v zakristiji ali na drugem primernem mestu.  
Potrebujemo debele smučarske rokavice, prevezo za oči in nekaj liturgičnih predmetov, ki 
so skriti. Izberemo nekaj prostovoljcev, ki jim prevežemo oči in jim nataknemo rokavice. 
Dejavnost se nadaljuje tako, da prostovoljec s prevezanimi očmi in z rokavicami na rokah 
tipaje poskuša ugotoviti, kateri predmet smo postavili predenj. »Spoznavanje predmeta« 
najprej omejimo samo na nekaj sekund. Poskušamo z več predmeti in več prostovoljci. 

Ministranti spoznajo, da je z rokavicami, s prevezanimi očmi in v zelo kratkem času težko 
ugotoviti, kaj se nahaja pred njimi. Nazadnje pred prostovoljca damo še dva mašna pla-
šča v različnih barvah. Če ugotovi, kaj se pred njim nahaja, ga vprašamo še po barvi, ki je 
seveda ne more ugotoviti z zavezanimi očmi. Namen naše dejavnosti je, da se spomnimo, 
kako se je na spoved pripraviti z iskrenostjo, namenjenim časom in prošnjo k Svetemu 
Duhu. O tem bomo spregovorili v nadaljevanju kateheze, zato brez razlage preidemo k 
oznanilu.
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Preberemo priliko o izgubljenem sinu (Lk 15,11-20):

Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu: ›Oče, daj mi delež premoženja, 
ki mi pripada!‹ In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in 
odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je 
vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se 
pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel 
se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: ›Koliko 
najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in 
šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se 
imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹ In vstal je ter šel k očetu. Ko 
je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil.

Jezus je prišel tudi zato, da nam pokaže, kako je Bog dober, kako nas ljubi in kako nam 
je pripravljen odpustiti naše grehe. Na križu je dal življenje za naše grehe, na večer 
tistega dne, ko je vstal od mrtvih, pa se je prikazal apostolom in jim izročil oblast od-
puščati grehe. Stopil je mednje, dihnil vanje in jim rekel: »Prejmite Svetega Duha. Ko-
mur grehe odpustite, so jim odpuščeni; komur jih zadržite, so jim zadržani« (Jn 20,22-23). 
Tako je Jezus ustanovil čudoviti zakrament svete spovedi. Apostoli so tako od Jezusa 
prejeli moč odpuščati grehe, ki so jo izročili naprej možem, ki so jih izbrali za škofe in 
duhovnike. Tako je moč odpuščanja prišla do nas in zato imamo tudi mi, v letu 2021, 
možnost, da se spovemo in prejmemo odvezo, odpuščanje naših grehov. Iz spove-
dnice gremo z očiščeno dušo in velikim mirom v srcu, prepričani, da nam je Bog res 
odpustil, da je pozabil na naše grehe in da gremo lahko naprej v življenje svobodni 
ter delamo dobro.

Eden najlepših načinov, kako nam Jezus pokaže, da je Bog usmiljen in da nam hoče 
vedno odpustiti, je prilika o izgubljenem sinu, ki smo jo prebrali. Poglejmo mlajšega 
sina. Kakšen je? Kaj naredi? Misli, da bo brez očeta srečen, vzame svoj delež denarja 
in dela slabe reči, ker verjetno misli, da mu bodo prinesle veselje in srečo. Kaj se zgo-
di? Ostane razočaran pastir prašičev in to še lačen povrhu. Ker je (z)grešil, ne more 
več dobro živeti kot sin. Kmalu spozna svojo nesrečo. Jezus 
pravi, da je »šel vase«. Mlajši sin, ki je naenkrat postal 
svinjski pastir, pogleda v svojo dušo in ugotovi, 
kako veliko napako je naredil in kako zelo je 
nesrečen. Tukaj živi lačen, v blatu in ob-
dan s smrdečimi prašiči in njihovim kru-
ljenjem, kot sin pa je imel družino, dom 
in čudovitega očeta. Mlajši sin gre vase 
in ugotovi, da je zelo grešil in da imajo 
njegova sebična dejanja težke posledi-
ce. Odloči se, da bo šel in prosil svojega 
očeta za odpuščanje. Upa, da ga bo oče 
vzel kot enega svojih služabnikov. Zbere 
pogum, vstane in gre k očetu. Oče ga opazi 

2. OZNANILO
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že od daleč in se ga usmili, steče mu naproti, 
ga objame in poljubi. S tem mu pove, da mu 
odpušča in da nikoli ni nehal biti njegov otrok.

Mi smo večkrat kot ta mlajši sin, pogosto gre-
šimo in izbiramo tisto, kar nas oddalji od Boga 
in ljudi ter tudi od tiste sreče, ki jo za nas hoče Bog. 
Bog pa nam je vedno pripravljen odpustiti in nam zato daje 
zakrament svete spovedi. Hudič nas hoče prepričati, da nam je greh dal novo ime. Da 
sem zdaj kradljivec, lažnivec, lenuh, opravljivec, svinjski pastir … Pri spovedi pa nam 
Bog vedno pove: moj otrok si in neskončno dragocen. Spoved je čudovit Božji dar in 
bolj kot se zavedamo, da tam zares srečamo Boga, ki mi teče naproti, in da gremo ven 
drugačni ljudje, rajši bomo k spovedi tudi hodili.

Mlajši sin, nam pravi Jezus, je šel vase. To pomeni, da je pogledal v svojo dušo in ugo-
tovil, da je naredil veliko napak, s tem ranil svojega očeta in druge člane svoje družine 
ter da se mora rešiti nesreče greha. Gotovo je razmišljal, kateri grehi vse so ga prive-
dli do stanja, v katerem se je znašel, kaj vse je naredil narobe in kako mora za vse to 
prositi odpuščanja. Tudi mi vemo, da k spovedi ne moremo kar tako: da ne moremo 
stopiti v spovednico in tam našteti svojih grehov. Cerkev nas uči, da moramo kot 
mlajši sin tudi mi iti vase, pogledati, kaj smo naredili slabega, in se za to opravičiti 
Bogu. Temu rečemo izpraševanje vesti. Vest je Božji glas v našem srcu, ki nam pove, 
kaj je dobro in kaj slabo. Pred spovedjo jo moramo vprašati: kaj sem od zadnje sve-
te spovedi naredil takega, kar je bilo greh? S čim sem prizadel Boga, ljudi okrog 
sebe in sebe? Za kaj se moram Bogu opravičiti?

Pred spovedjo moram kot mlajši sin iti vase. Ampak to moram narediti drugače 
kot on – on je gledal samo svoje grehe in ni mislil na očetovo dobroto, zato je s 
težavo pogledal v svoje srce in šel na pot k očetu. Jezus nam je povedal, da je Oče 
zelo dober, da nam je pripravljen vedno odpustiti. Ko si sprašujemo vest, zato ne 
smemo videti samo svojih grehov, ampak razmišljati tudi o tem, kako dober je 
Bog, kako velika darila nas čakajo pri sveti spovedi in kako Jezus komaj čaka, da 
me očisti grehov. K spovedi bomo šli zato veliko lažje in bolj veselo.

Na začetku današnjega srečanja smo ugotovili, kako težko ugotovimo, kakšen predmet 
stoji pred nami, če imamo premalo časa, zastrte oči in rokavice na rokah. Podobno je, ko se 
pripravljamo na spoved. Najprej si moramo vzeti čas. Zadeva je smrtno resna: stopili bomo 
pred Boga, ki je naš Stvarnik in Oče, obtožili se bomo grehov, da bi nam bili odpuščeni. 
Zato se moramo dobro pripraviti, za kar potrebujemo čas. Zmolimo k Svetemu Duhu, da 
bi prav videli svoje grehe in jih imeli pogum priznati. Spomnimo se, kdaj smo bil zadnjič pri 
spovedi, in razmislimo o grehih, ki smo jih od zadnje spovedi naredili.

Z zavezanimi očmi ne moremo ločiti rdečega in zelenega mašnega plašča. Če ne vemo, kaj 
je greh, potem ga pri sebi ne moremo najti in se ne moremo spovedati. Bog nam odveže oči, 

3. DEJAVNOST
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da bi vedeli, kaj je greh, ko nam daje svoje zapovedi. O svojih grehih se lahko sprašujemo ob 
desetih Božjih zapovedih in ob Jezusovi zapovedi, da moramo ljubiti Boga in bližnjega. Gre-
mo čez vsako od zapovedi in pomislimo, kdaj in kako jih nismo dobro živeli. Pri spraševanju 
vesti si  lahko pomagamo tudi z različnimi seznami vprašanj, ki jih najdemo v molitvenikih 
ali na internetu. Če se bojimo, da bomo katerega od grehov pri spovedi pozabili povedati, si 
lahko napišemo seznam na telefon ali list papirja. Ta seznam po spovedi takoj uničimo in ga 
nikomur ne pokažemo: grehi so nekaj zelo osebnega in ostanejo v spovednici. Ko gledamo, 
kje smo ga v življenju polomili, ne smemo pozabiti, da nam je Bog pripravljen odpustiti, 
da nas ima ne glede na naše grehe neskončno rad in da je spoved čudovita priložnost, ko 
lahko začnemo znova. Ko razmišljamo o svojih grehih, je dobro, da pomislimo, kako lahko 
svoje življenje tudi popravimo. Pri kesanju bomo Bogu rekli: »Trdno sklenem, da se bom 
poboljšal,« in prav je, da to niso samo besede. Če ne vemo, kako bi izboljšal katero od svojih 
slabosti, lahko brez strahu vprašamo spovednika, ki nam bo svetoval. 

Z debelimi rokavicami na rokah težko povemo, kateri predmet tipamo in je težko z njim 
dobro ravnati. Podobno je pri spovedi, če nismo iskreni. Grehi so težka zadeva. Nanje nih-
če ni ponosen in občutek sramu je nekaj običajnega. Prav pa je, da ga premagamo. Najprej 
moramo biti iskreni do sebe: priznati si moramo, da marsikaj ne naredimo prav. Potem pa 
moramo biti iskreni tudi pri sveti spovedi: grehe moramo priznati take, kakršni so. Kdor pri 
spovedi ne prizna grehov, ki se jih zaveda, težko greši. Morda je najlažje, da najprej pove-
mo tiste grehe, ki nam jih je najtežje priznati. Pomaga, če takrat pomislimo, da je Jezus ti-
sti, ki nas posluša, in da je duhovnik samo njegovo orodje. Pomembno je, da se zavedamo 
tudi, da to, kar v spovednici povemo, tam tudi ostane: duhovnik tudi v smrtni nevarnosti 
ne sme povedati, kaj je slišal v spovednici. Če nas skrbi, kaj si bo duhovnik mislil o nas, pa 
se spomnimo, da so tudi duhovniki grešniki, da morajo tudi oni hoditi k spovedi in da je 
tudi njim težko priznati svoje grehe. Duhovnik, ki je podoben Jezusu, pa bo prej ponosen 
na nas, da imamo pogum iskreno priznati svoje grehe, kakor da bi nas obsojal. Spovednica 
je kraj, kjer vedno zmaga Božja ljubezen.

Dobri Oče, 

daj nam Svetega Duha,  
da nas bo prepričal o tem,  
kako slab je greh in kako veliko je Tvoje usmiljenje. 

Daj nam Svetega Duha,  
da bomo k sveti spovedi radi hodili,  
se iskreno spovedovali svojih grehov  
in pogumno začenjali znova. 

Daj nam Svetega Duha,  
da bomo v zakramentu sprave vedno srečali Jezusa,  
ki nam prinaša Tvojo ljubezen in usmiljenje. Amen.

5. MOLITEV

Kot prilogo tej katehezi boste 
na sredini revije našli dva pre-
dloga izpraševanja vesti – za 
mlajše in za starejše ministran-
te. Če vam pride prav, vabljeni, 
da list po mili volji kopirate in 
uporabljate pri pripravi na sve-
to spoved.
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Pripomočki: kadilnica, 
čolniček, lavabo (lahko 
sredica kruha in 
narezana limono ali 
pa vlažilni robčki, 
vrč z vodo in 
prtiček), prenosni 
mikrofon …

PRIPRAVA NA BOGOSLUŽJE  
S SVETO BIRMO

Pripravil: Andrej Golčnik

januar

1. VSTOPNO MESTO

2. OZNANILO

Z igro Kitajščine bomo poskušali ugotoviti darove Svetega Duha. Enega ministranta po-
šljemo iz prostora, druge pa razdelimo v skupinice. Vsaka dobi en zlog določenega daru. 
Na primer mo - dro - sti. Ko se prostovoljec vrne v sobo, vse skupine istočasno izgovarjajo 
svoj zlog in prostovoljec mora ugotoviti, za kateri dar Svetega Duha gre. Za vsak dar lahko 
izberemo drugega prostovoljca za ugibanje. 

Preberemo odlomek iz Apostolskih del 2,1-13:

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju.  Nenadoma je nastal z neba šum, 
kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, 
podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden.  Vsi so bili napolnjeni s 
Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.



SPRAŠEVANJE VESTI ZA MINISTRANTE (do 6. razreda)
Spoved je priložnost, da prosiš Boga odpuščanja in prej-

meš njegovo usmiljenje. Preden greš k spovedi, si vzemi 
nekaj časa, da se zbereš in premisliš o tem, kaj si drugim 
storil slabega in kaj lahko narediš, da bi bil boljši kristjan. 
Iskrena spoved je priložnost, da se prenovi tvoja duša in 
da se odpreš božji milosti. Spodnja vprašanja ti lahko po-
magajo premisliti, glede česa potrebuješ odpuščanje.

Sem redno molil? Sem zanemarjal svojo vero?

Sem bil ob nedeljah in zapovedanih praznikih pri maši?

Sem po nemarnem izgovarjal božje ime ali se norčeval 
iz svetih stvari? Sem se neprimerno vedel v cerkvi? 
Sem bil vesten v svoji ministrantski službi?

Sem bil namerno nepozoren pri maši ali v cerkvi? Sem 
kdaj nevredno prejel Jezusa v svetem obhajilu?

Sem doma pomagal?

Sem bil sebičen? Sem se neljubeznivo obnašal do svojih 
staršev, bratov in sester? Sem bil nesramen do 
prijateljev in sošolcev?

Sem ubogal svoje starše in učitelje?

Sem delil svoje stvari z drugimi?

Sem bil nepotrpežljiv? Sem se kdaj razjezil? Sem 
preklinjal?

Sem bil nadležen in trmast zato, da bi bilo vse po moje?

Sem bil len pri pouku?

Se pri domačih nalogah trudim, kolikor morem?  
Sem prepisoval med preizkusi znanja?

Sem se pretepal? Sem koga ustrahoval ali žalil?

Sem koga oškodoval tako, da sem o njem grdo govoril 
in ga opravljal?

Sem se lagal?

Sem kaj ukradel? Sem namenoma poškodoval kaj,  
kar ni bilo moje?

Sem dajal drugim dober zgled?

Sem bil preveč na telefonu ali računalniku?

Sem druge spodbujal, naj delajo slabe stvari?

Sem bil sebičen v mislih ali v dejanjih? Sem opuščal 
dobra dela?

Sem bil nevoščljiv do drugih?

Sem koga izključeval iz družbe?

Sem molil za druge in jim pomagal, da bi bili Bogu 
blizu?

priloga   Ministrant
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SPRAŠEVANJE VESTI ZA MINISTRANTE (od 7. razreda dalje)
Spoved je priložnost, da prosiš Boga odpuščanja in prejmeš nje-

govo usmiljenje. Preden greš k spovedi, si vzemi nekaj časa, da se 
zbereš in premisliš o tem, kaj si drugim storil slabega in kaj lahko 
narediš, da bi bil boljši kristjan. Iskrena spoved je priložnost, da se 
prenovi tvoja duša in da se odpreš božji milosti. Spodnja vprašanja 
ti lahko pomagajo premisliti, glede česa potrebuješ odpuščanje.

Sem zavračal ali zanemarjal svojo vero? Sem si prizadeval, 
da jo bolje spoznam? Sem jo branil ali sem se je morda 
sramoval?

Sem po nemarnem izgovarjal božje ime? Sem se ukvarjal s 
spiritizmom, sem polagal svoje zaupanje v vedeževanje 
ali horoskope? Sem bil nespoštljiv do svetih stvari, 
krajev ali oseb?

Sem vestno opravljal svoje ministrantske dolžnosti?
Sem po lastni volji izostajal od svete maše ob nedeljah ali 

zapovedanih praznikih? Sem pozabljal na Boga, tako 
da sem opuščal svojo molitev?

Sem prejemal Gospoda v svetem obhajilu, kadar sem imel na 
vesti kakšen velik greh? Sem ga prejemal brez dolžne 
hvaležnosti in globokega spoštovanja?

Sem doma premalo pomagal? Sem se neljubeznivo obnašal 
do svojih staršev?

Sem bil nepotrpežljiv, zavisten? Sem se kdaj razjezil? Gojim 
v sebi kakšno zamero oz. nisem bil pripravljen drugim 
odpustiti? Sem koga sovražil ali obsojal?

Sem zanemarjal svoje šolske obveznosti? Sem bil len?  
Sem preveč časa preživel na telefonu ali računalniku? 
Sem bil nespoštljiv do svojih učiteljev ali drugih 
starejših oseb?

Sem se pretepal ali bil nasilen? Sem koga žalil ali o njem grdo 
govoril? Sem razkril kakšno skrivnost ali kaj povedal 
samo zato, da bi škodil drugim?

Sem govoril ali razmišljal o nečistih stvareh? Sem opravljal 
nečista dejanja s samim sabo ali z drugimi? Sem gledal 
pornografske posnetke ali internetne strani?

Sem se kdaj zlagal zato, da bi se opravičil, da bi škodil 
drugim ali da bi bil videti pomembnejši?

Sem kaj ukradel? Sem grdo ravnal s tujo lastnino ali namerno 
delal škodo?

Sem bil nevoščljiv do drugih zaradi tega, kar imajo, ali 
zaradi dobrih rezultatov njihovega dela? Ali svoje srce 
polagam v posedovanje stvari?

Sem druge spodbujal ali jim pomagal storiti kaj slabega?

Sem bil sebičen v mislih ali dejanjih?

Sem dajal svojemu osebnemu udobju prednost pred 
služenjem drugim? Sem zanemarjal svojo odgovornost, 
da s svojim zgledom in besedo druge približam k Bogu?

priloga   Ministrant
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V Jeruzalemu so tedaj prebivali 
Judje, pobožni možje iz vseh 
narodov pod nebom.    Ko 
se je razširil glas o tem, se 
je zbrala množica ljudi, ki 
so bili vsi iz sebe, ker jih 
je vsakdo slišal govoriti v 
svojem jeziku.    Strmeli so, 
se čudili in govorili: »Glejte, 
ali niso vsi ti, ki govorijo, Ga-
lilejci?  Kako, da jih slišimo vsak 
v svojem materinem jeziku?   Parti, 
Medijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v 
Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu 
in Aziji,  v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih kra-
jih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečáni 
in Arabci – vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!« Vsi so 
bili osupli in si tega niso znali razložiti. Drug drugega so spraševali: »Kaj naj to pome-
ni?« Nekateri pa so se norčevali in govorili: »Sladkega vina so se napili.«

Smo v dobi Svetega Duha. Dogodek, o katerem smo brali, ni bil nek majhen nepo-
memben verski dogodek, ampak eden glavnih dogodkov po veliki noči. Začetek 
dobe Svetega Duha. Prihod Svetega Duha je začetek oznanjevanja evangelija. 
Lahko rečemo začetek Cerkve. Učenci, napolnjeni s Svetim Duhom, gredo na 
ulice in začnejo oznanjevati. Napolnjeni so s pogumom, radostjo in velikim za-
upanjem, da je Jezus z njimi. Sveti Duh tudi danes deluje v Cerkvi. Tudi danes 
navdihuje Jezusove učence. Pri birmi smo vsi potrjeni v tem Svetem Duhu, 
istem, kot so ga prejeli apostoli na Binkošti. Tako smo tudi mi usposoblje-
ni, da lahko oznanjamo evangelij. Prejmemo popolnoma iste darove, kot so 
jih prejeli apostoli tistega dne. Že v Stari zavezi so poznali darove Svetega 
Duha, prerok Izaija jih našteje sedem, ki jih poznamo in uporabljamo tudi 
mi. Naštejmo še enkrat vse darove Svetega Duha: dar modrosti, dar umno-
sti, dar sveta, dar moči, dar vednosti, dar pobožnosti, dar strahu božjega. 
Ti darovi nam pomagajo rasti v svetosti ter v nas prebujajo sadove Sve-
tega Duha. 

Poleg teh darov pa Sveti Duh v nas prebuja tudi karizmatične darove, ki 
nam jih daje, da bi vodili druge k svetosti in gradili Božje kraljestvo na 
zemlji. Ti darovi so: dar preroštva, dar služenja, dar učenja, dar spod-
bujanja, dar dajanja, dar predstojnika, dar dobrodelnosti. 

Pogovor 
• Ali vidimo delovanje Svetega Duha v sedanjem času? 
• Kako lahko uporabljamo darove Svetega Duha v svojem 

življenju?
• Kateri dar bi vam prišel najbolj prav?
• Katerega pa bi radi razvili ali okrepili?
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Razdelimo zadolžitve za slovesnost birme: kadilnica, čolniček, umivanje 
rok po birmovanju, prinašanje darov, če nimajo birmanci. 

Če je zadostno število ministrantov, sta dva zadolžena za kadilnico in čol-
niček. Uporabljata se na začetku pri samem sprevodu in takoj po 

sprevodu za kajenje oltarja, potem za kajenje pri 
evangeliju, darovanju in pri povzdigovanju. 

Dobro je, da se med prošnjami doda 
vsaj eno oglje, da bo žerjavica zdr-

žala do konca. Pri bogoslužju s 
sveto birmo ne smemo poza-

biti na dodatno lavabo za 
birmovalca. Pripravim lahko 
sredico kruha in narezano 
limono, ali pa vlažilne robč-
ke in vrč z vodo ter prtiček. 
Določimo dva ministranta, 

ki po končanem birmovanju 
prineseta birmovalcu lavabo, 

da si očisti sveto krizmo iz rok. 
Določimo ministrante za prinaša-

nje darov in to povadimo, navadno 
je pri birmi vsaj še en ciborij, če ne dva., 

Če je potrebno, določimo nekoga, ki bo skr-
bel za prenosni mikrofon, ki se uporabi pri pozdravu 

birmovalca, sodelovanju birmancev in pri zahvalah ob koncu. Če birmuje škof, določimo 
dva ministranta, ki bosta držala mitro in pastoral. Določimo, kje bosta stala in sedela. 

3. MINISTRANTSKE VAJE

Srečanje zaključimo s molitvijo Pridi, Sveti Duh. 

4. MOLITEV
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PRIPRAVA NA POROČNI OBRED
Pripravil: Tilen Oberwalder Zupanc

februar
Pripomočki: pripomočki za 
sklenitev zakona (obrednik, 
blagoslovljena voda, štola …)

1. VSTOPNO MESTO

Za uvod v srečanje skupaj zmolimo  
O Jezus, blagoslovi me.

Voditelj vodi igro »vislic«, lahko v nekaj krogih s ključnimi bese-
dami o svetem zakonu: »nerazveznost«, »spoštovanje«, »zvesto-
ba«, »ljubezen« in podobno. Na koncu skupaj ugotovijo, na kateri 
zakrament se bomo s katehezo pripravljali.

2. OZNANILO

Preberemo svetopisemski odlomek Ef 5,2a.25-32 (berilo iz obrednika na 
strani 22):

Živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas. Možje, ljubíte svoje žene, ka-
kor je Kristus vzljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko jo je oči-

stil s kopeljo vode z besedo, tako da bi sam postavil predse veličastno Cerkev, brez 
madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje 

dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Saj 
vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus 
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Ponovimo potek obreda, kakšen del tudi praktično prikažemo oz. vadimo.

DVE MOŽNOSTI OBREDA: Poročni obred lahko poteka med sveto mašo ali kot samo-
stojno bogoslužje.

DVA MOŽNA ZAČETKA: Pri obeh je na voljo različen začetek: duhovnik z ministranti 
gre lahko do cerkvenih vrat in tam pričaka zaročenca; od tam nato skupaj vstopijo v 
cerkev. Druga možnost je, da pristopijo kot običajno, zaročenca pa sama prideta do 
svojih sedežev.

POROČNI OBRED: Poročni obred se začne po pridigi. Duhovnik najprej postavi 
zaročencema tri vprašanja: o svobodi, spoštovanju ter sprejetju in vzgoji otrok.

3. MINISTRANTSKE VAJE

Cerkev: smo namreč deli njegovega telesa. Zaradi tega 
bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji 

ženi in bosta oba eno meso. Ta skrivnost je velika; 
jaz pa pravim: glede Kristusa in glede Cerkve. 

Že pri stvarjenju sveta je Bog postavil zakon – 
zvezo moža in žene, ki ustanovita dosmrtno ži-
vljenjsko skupnost (veže ju torej do smrti enega 

od njiju). Jezus pa zakon poviša v zakrament, ki na 
poseben način kaže, kakšen odnos ima Bog do člo-

veštva: sebe primerja ženinu, Cerkev pa nevesti. Kot 
ima ženin rad nevesto, ima tudi Kristus rad Cerkev; obra-

tno pričakuje tudi od nas. Kadar torej vidimo moža in ženo, ki 
se med seboj ljubita, se spoštujeta … takrat lahko rečemo: takšen je 

Bog. On nas ljubi, nam odpušča, nas spoštuje, vztraja z nami, tudi ko je težko … 
Vsak kristjan je poklican pričevati o Bogu, vsak na svoj način. Zakonci v prvi vrsti 
pričujejo s tem, da svoj zakon živijo tako, da odseva Boga – da se v svojem zakonu 

vsak dan trudijo biti mu podobni.

Ker zakona ne sklepamo za kratko obdobje, pač pa je to doživljenjska skupnost, se je 
nanj potrebno dobro pripraviti. Premisliti je potrebno, če je fant ali dekle res človek, s 
katerim želim živeti do konca svojega življenja, imeti z njim družino, otroke ... Eno od 
glavnih vprašanj, ko fant in dekle razmišljata o poroki, bi moralo biti: bom z njegovo/
njeno pomočjo lahko dosegel nebesa? Zakonca pri sklenitvi zakramenta svetega zako-

na dobita posebno nalogo: drug drugemu morata pomagati doseči svetost.

Poleg tega dobita tudi posebno nalogo, s katero postaneta sodelavca Boga samega: 
od njega prejemata in nato posredujeta življenje svojim otrokom, ki so »krona« sve-
tega zakona. S sklenitvijo svetega zakona povabita Boga v svojo novonastalo družino. 
Bog jima tudi daje svojo pomoč, da lahko izpolnita vse, kar obljubita.

Sveti zakon je zakrament, ki ga ne podeli duhovnik, temveč zaročenca sama, ko izrečeta 
zakonsko privolitev; duhovnik je ob tem samo »priča Cerkve«. Poleg njega sklenitvi zakona 

prisostvujeta tudi ženinova in nevestina priča.
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Zatem se lahko moli litanije.

Nato sledi izmenjava privolitve (najpomembnejši del obreda), med katero si zaročenca 
podata desnici. Lepo je, če znata besedilo privolitve na pamet; besedilo namreč govorita 
drug drugemu, zato je primerno, da se med tem gledata. Druga možnost je, da besedilo 
privolitve prebere duhovnik, zaročenca pa mu pritrdita.

Ministrant med tem lahko pomaga tako, da drži obrednik.

Zatem duhovnik (lahko) ovije njuni desnici s štolo, ki mu jo prinese ministrant, in sprejme 
njuno privolitev.

Ministrant nato prinese prstana (znamenje zakonske zvestobe) in blagoslovljeno vodo, 
s katero duhovnik prstana pokropi.

Ministrant prstana poda zakoncema, ki jih natakneta drug drugemu. Medtem zopet 
nagovarjata drug drugega; če besedila ne znata na pamet, se jima drži obrednik, da 
lahko bereta.

Nato so, če ni bilo litanij, prošnje za vse potrebe.

POSEBEN BLAGOSLOV NOVOPOROČENCEV: Kadar je poroka med sveto mašo, 
sledi pripravljanje darov in nato vse običajno do očenaša. Če je poročni obred izven 
svete maše, takoj molimo Oče naš. Po njem zakonca poklekneta, duhovnik pa nad 
njima moli poseben blagoslov.

BLAGOSLOV SVEČE IN VINA: Po obhajilu je lahko še blagoslov poročne sveče in 
vina; v tem primeru ministrant prinese blagoslovljeno vodo.

POROČNI ZAPISNIK: Po sklepnem blagoslovu duhovnik, novoporočenca in priči 
podpišejo poročni zapisnik.

KAJ JE POTREBNO PRIPRAVITI: Poleg vsega običajnega za sveto mašo (če je sveta 
maša) se v prezbiteriju pripravi še obrednik Sveti zakon, blagoslovljeno vodo, štolo, 
ki jo duhovnik ovije okoli sklenjenih rok zaročencev, pladenj za prstane, klečalnik 
za novoporočenca, svečnik za poročno svečo in mizico za podpisovanje poročnega 
zapisnika (lahko se podpiše tudi v zakristiji ali pisarni, vsekakor pa ne na oltarju).

Gospod Bog, blagoslovi naše družine.  
Naj bodo kraj tvojega miru.  
Naj v njih ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen,  
naj v njih ne bo nesloge, temveč edinost.  
Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njih odpuščanje.  
Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom.  
V njih naj ne bo tesnobe, ampak upanje,  
naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti,  
naj ne bo žalosti, ampak veselje.  
Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje.  
Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom. 
Amen.

4. MOLITEV
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Pripomočki: slika sv. Roka, listi, 
pisala, bolniško olje in vata

PRIPRAVA NA SREČANJE BOLNIKOV IN 
PREJEM BOLNIŠKEGA MAZILJENJA

Pripravil: Anže Cunk

marec

1. VSTOPNO MESTO

Vsak od nas ima rad različna srečanja, predvsem srečanja s tistimi, ki jih ima najraje. Kako 
pa se pripravim na srečanje z Jezusom? Ko mi gre dobro v življenju, velikokrat pozabim na 
Boga, ko pa pride bolezen, stiska in trpljenje, se spomnim nanj in ga prosim za pomoč. Ali 
tudi jaz pomagam bolnemu in trpečemu? Sem se že srečal z boleznijo? Kako sem se takrat 
počutil? Sem si želel mamine ali očetove pomoči?

Preberemo zgodbo o zavetniku zoper kužne bolezni, svetem Roku, in pokažemo njegovo 
podobo. Legenda o njem pravi, da je v 14. stoletju po Italiji razsajala kuga. Rok, ki je bil na 
romanju v Rim, je svojo pot prekinil in začel streči bolnikom. Ko je končno le prišel v Rim, 
je tam stregel kužnim bolnikom in jih čudežno ozdravil. Nazaj grede se je tudi sam nalezel 
kuge. Da v bolnišnici ne bil nikomur v nadlego, se je zavlekel v zapuščeno kolibo. Tjakaj 
mu je kruh nosil pes z bližnjega gradu. Graščak je opazil, kako je pes z mize vzel kruh in 
izginil z njim. Nekoč je stopil za živaljo in našel Roka v razpadli koči v velikem trpljenju in 
zapuščenosti. Vzel ga je k sebi in zanj skrbel. Ko mu je Bog vrnil zdravje, se je romar na-
potil domov. Bolezen ga je bila tako spremenila, da ga še lastni stric ni spoznal. Meščani 
so ga vrgli v temnico, kjer ga je po petih letih, 16. avgusta, Jezus poklical k sebi v nebesa.
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Preberemo svetopisemski odlomek Jak 5,14-15:

Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Go-
spodovem imenu mazilijo z oljem. Molitev, porojena iz vere, bo bolnika rešila in Gospod ga 
bo okrepil; če je v grehih, mu bodo odpuščeni.

Zakrament bolniškega maziljenja je zakrament Božjega usmiljenja. Pri tem zakramentu se 
srečata Vstali Kristus in bolnik. Jezus vedno skrbi za bolne brate in sestre. Kar nekaj sveto-
pisemskih odlomkov nam govori, kako je Jezus ozdravljal vseh vrst bolezni in ljudem lajšal 
bolečine in trpljenje, saj je imel čuteče srce zanje. Končno pa nas je odrešil s trpljenjem in 
strašno smrtjo, povezano z zmagoslavni vstajenjem. To se dogaja tudi danes. Po zakra-
mentu bolniškega maziljenja bolnik prejme milost Svetega Duha. S tem bolnik prejme za-
upanje v Boga, ki ga napolnjuje z močjo v trpljenju in tesnobi pred neznano prihodnostjo 
in smrtjo ter ga okrepi, da ne podleže skušnjavi hudobnega duha. Stari ljudje so nekoč bo-
lezen imenovali kot Božji obisk. Ta lepa stara beseda pomeni dvoje: da gre za preskušnjo, 
trpljenje, pa tudi, da za to preskušnjo in trpljenjem nekdo stoji, nas nagovarja, trka na vrata 
našega življenja, nas torej „obiskuje“.

Kdo lahko prejme bolniško maziljenje?
- Vsak, ki je prejel sveti krst in sveto obhajilo.
- Vsi resni bolniki, ki so zaradi starosti ali bolezni oslabeli ali pacienti pred resnimi operaci-

jami, prav tako mamice pred porodom in ljudje s hudimi notranjimi stiskami in težavami. 
Prvenstveno je zakrament za bolne in ne za umirajoče. 

- Ostareli, kadar jim moči oslabijo, tudi če ne gre za nevarno bolezen.
- Tudi otroci lahko prejmejo, če so le toliko pri pameti, da jih ta zakrament okrepi.

Kdo je lahko delivec?
- Samo duhovniki in škofje.

Kaj je potrebno za maziljenje?
- Primerna snov za ta zakrament je oljčno olje (lahko tudi drugo rastlinsko olje, ker pone-

kod nimajo oljčnega olja).
- Olje za maziljenje bolnikov v ta namen blagoslovi škof na veliki četrtek dopoldne pri kriz-

meni maši.

Kako poteka obred?
- Duhovnik s svetim oljem bolniku mazili čelo in dlani in pri tem izgovarja naslednje bese-

de: »Po tem svetem maziljenju in svojem dobrotnem usmiljenju naj ti Gospod pomaga z 
milostjo Svetega Duha. Odpusti naj ti grehe, te reši in milostno poživi.«  

2. OZNANILO
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1.) Bolnega ali ostarelega človeka z lepim pismom po-
vabimo na prejem bolniškega maziljenja. V pismu na-
pišemo, zakaj je dobro prejeti zakrament, kako nam 
Jezus pri tem pomaga. Seveda ne smemo pozabiti, da 
napišemo, kdaj bo posebna sveta maša, med katero se 
bo podeljeval zakrament.

2.) Pripravimo vse potrebno za bogoslužje (pripomočki za 
sveto mašo, bolniško olje in vata). Napišemo uvod v pre-
jem zakramenta.

3.) Duhovniku pomagamo pri delitvi zakramenta. Nekdo drži 
posodico, v kateri je bolniško olje, drugi pa pladenj z vata-
mi, da duhovnik lahko obriše roke.

4.) Napišemo prošnje za zdravje.

3. DEJAVNOST

- Nato pa moli še: »Gospod Jezus Kristus, sprejel si našo človeško naravo, da bi nas od-
rešil in bolne ozdravil. Naj ta bolnik, ki smo ga v tvojem imenu mazilili s svetim oljem, 
ozdravi na duši in telesu. Vrni mu moč in ga potolaži, utrdi ga, da bo bolezen premagal. 
Pomagaj mu, da bo poln zaupanja svoje trpljenje združeval s tvojim trpljenjem, ki živiš 
in kraljuješ vekomaj.« 

Znamenje križa

Pesem: Nebeški Jeruzalem; Zvonovi zvonijo

Dragi Jezus! Ti si vstajenje in življenje. Za nas 
si dal življenje, da bomo mi lahko živeli tudi, ko 
bomo umrli in se bo naša pot nadaljevala v večnost. 
Danes je veliko negotovosti, zbolevajo naši bližnji in 
prijatelji, med ljudmi je tudi veliko duševnih stisk. Gospod, 
daj, da nas vse to ne bi oddaljilo od Tebe. Če kdo, potem si Ti vedno imel 
posluh in usmiljenje do bolnih in stiskanih, jih ozdravljal in osvobajal nji-
hovih tegob. Prosimo te, podeli nam telesno in duhovno zdravje ter 
nam pomagaj, da bi po Tvojem zgledu pomagali ubogim in tako posta-
li Božji prijatelji. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen

Pesem: V nebesih sem doma; Zdaj sem tu, moj Bog

4. MOLITEV
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Pripomočki: listi, pisala, pogrebni 
obrednik, blagoslovljena voda, 
kadilnica, čolniček, križ

PRIPRAVA NA POGREBNI OBRED
Pripravil: Peter Čemažar

april

2. OZNANILO

Vsak udeleženec dobi list in pisa-
lo. Na list papirja nariše svoj grob. 
Ob tem naj ne pozabi, kaj si želi,  
da bi bilo napisano na nagrobniku. 

Poleg groba zapiše tudi:
1. kaj si želi, da bi na njegovem grobu rekel njegov prijatelj,
2. kaj si želi, da bi mu ob smrti rekel Bog,
3. kaj si želi, da bi ob grobu rekel mimoidoči.

Preberemo svetopisemski odlomek Jn 20,1-10:

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je 
kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, 
ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga 
položili.« Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, 
vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki 
so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v 

1. VSTOPNO  

           MESTO
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grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, 
temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h 
grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč umevala Pisma, da mora vstati od mrtvih. Nato 
sta se učenca vrnila domov.

Voditelj vpraša ministrante, ali so že bili na pogrebu katerega izmed svojih sorodnikov, 
prijateljev. Kako je bilo? Kaj jim je bilo najtežje in kaj najlepše na tem pogrebu?

Pogreb je žalosten trenutek, kjer se dokončno zavemo, da rajnega ni več med nami. Od 
njega se še zadnjič poslovimo. A vendar imamo kristjani upanje. In tako najbolj žalostni 
trenutek smrti bližnjega postane upanja poln dogodek, da se nekoč srečamo pri Bogu. Je-
zus nam je zagotovil, da bo Bog obudil tudi nas. Da se s smrtjo življenje ne konča, ampak le 
spremeni in da nas čaka večno življenje. Zato pokopališče ni mesto mrtvih, ampak mesto 
živih. Pokopališče je tako svet kraj. Zamislimo si, da nekega dne ne bo prazen le Jezusov 
grob, kakor smo slišali v evangeliju, ampak bo prazen tudi naš grob. Kristjani namreč ve-
rujemo, da bodo poslednjega dne vstala tudi naša telesa, kakor je vstalo Jezusovo telo, in 
bomo na koncu pri Bogu ne le z dušo, pač pa z dušo in telesom. In zato tudi tako spoštuje-
mo človekovo umrlo telo, ga spoštljivo pokopljemo in ob njem molimo. 
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Z ministranti povadimo pogrebni obred 
(najbolje, da kar na pokopališču). 

Pri tem smo pozorni na potek pogreba (krajevne navade). 

1. Pri mrliški vežici ministrant drži blagoslovljeno vodo in skupaj z duhovnikom moli. Pri 
pogrebih je toliko bolj pomembno, da ministrant glasno odgovarja ob duhovnikovi mo-
litvi, ker je lahko navzočih tudi mnogo takih, ki v cerkev pridejo redko in zato ne znajo 
odgovarjati. Če je ministrantov več, poleg blagoslovljene vode poskrbimo tudi za kadil-
nico in križ.

2. Sprevod v cerkev: spredaj gre križ. Maša poteka kot običajno. Po prošnji po obhajilu je 
poslednje priporočanje in slovo, kjer ministrant duhovniku drži blagoslovljeno vodo. 

3. Sprevod do groba in pogreb: Pri sprevodu do pokopališča smo pozorni na počasno, 
umirjeno hojo. Vseskozi ohranjamo spoštljivo držo. Skupaj z duhovnikom ministrant v 
sprevodu moli. Ministrant, ki nese križ, gre na začetku sprevoda. Ob grobu potrebuje-
mo tudi blagoslovljeno vodo, če je navada in dovolj ministrantov, pa tudi kadilo. 

Za konec ministranti na pokopališču poiščejo duhovniški grob in ob njem zmolijo Oče naš 
in Zdravo Marijo za vse rajne duhovnike, ki so tam pokopani, in vse pokojne na tem po-
kopališču. Pri tem dodajo: Gospod, daj vsem rajnim večni mir in pokoj - in večna luč naj jim 
sveti. Naj počivajo v miru. Amen. 

3. MINISTRANTSKE VAJE

4. MOLITEV
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Pripomočki: kruh, A4 beli 
listi, škarje, barvice, lepilo

Vsak človek naj bo v strahu, 
ves svet naj trepeče in nebo naj se 
raduje 
kadar je na oltarju 
v duhovnikovih rokah Kristus, 
Sin živega Boga.

O čudovita visokost  
in pretresljiva ljubeznivost! 
O vzvišena Ponižnost! 
O ponižna Vzvišenost, 
da se Gospod vesoljstva, 
Bog in Božji Sin tako poniža, 
da se zaradi našega zveličanja 
skrije pod neznatnim koščkom kruha!

Poglejte, bratje, ponižnost Boga 
in izlijte pred njim svoja srca; 
ponižajte se tudi vi, 
da vas bo povišal.

(sv. Frančišek Asiški)

1. MOLITEV
Ministrantom razdelimo 

koščke kruha. Njihova 
naloga je, da s tem kruhom 

nahranijo eno od živali, ki jo 
najdejo v svoji okolici. Ni dovolj, 

da zgolj odvržejo koščke kruha. Najti 
morajo neko žival (ptič, maček, pes …) in 
ji ta košček kruha tako izročiti, da ga bo 
žival zaužila.

Naloga se zdi preprosta, vendar verjetno 
ne bo zlahka izvedljiva.

Po igri se lahko pogovorite o tem, kaj 
mislijo, zakaj neka žival ni hotela zauži-
ti ponujene hrane.

To izkušnjo lahko kasneje uporabite 
za predstavitev našega „nezaupanja“ 
do Najsvetejšega zakramenta – kaj 
naj Bog stori, da mu bomo zaupali 
in sprejeli, kar nam nudi v svoji do-
broti ter v tem prepoznali Njegovo 
ljubezen.

2. VSTOPNO  
    MESTO

PRIPRAVA NA ČEŠČENJE  
NAJSVETEJŠEGA V CERKVI

maj

Pripravil: Gregor Luštrek
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Ministrantom razdelimo enake liste  
belega papirja. Njihova naloga je, da iz teh listov izdelajo nekaj lepega.  
Karkoli, kakorkoli – lahko uporabijo tudi barvice, lepilo, škarje …

Voditelj v tem času iz papirja izdela kapo, ki pa naj bo tako nerodno narejena, da ne bo 
mogla stati na glavi in tudi ne bo podobna kapi.

Ko bodo ministranti končali svoje izdelke, naj vsak predstavi svojega in pove, zakaj se mu 
zdi lep. Na koncu voditelj predstavi še svoj izdelek. Najprej jih vpraša, če se komu zdi lep. 
Potem jim pove zgodbo:

Peter (lahko uporabi tudi drugo ime) je, ko je bil še otrok, svoj prosti čas zelo rad preživljal pri 
dedku. Dedek se je z njim veliko pogovarjal in ga učil raznih veščin. Skupaj sta nabirala gobe, 
krmila domače živali, delala na vrtu, kurila v peč, popravljala kolesa in se lotila še marsikate-
rega zanimivega opravila. Nekega dne je dedek rekel Petru: »Danes bova pobelila drvarnico.« 
Petru je bil nad tem navdušen in je že hotel v roke vzeti čopič, ko ga je dedek ustavil. »Čakaj,« 
je rekel, »najprej morava poskrbeti, da se ne bova preveč umazala. Zato si bova iz starega 
časopisa izdelala kapi.« Dedek je dal en list papirja Petru, enega pa je obdržal zase in ga začel 
prepogibati. Petru je rekel, naj opravila ponavlja za njim, da bo imel na koncu takšno kapo kot 
on sam. Ko je dedek končal z obdelavo papirja, si je na glavo poveznil zelo praktično pokriva-
lo; Peter pa je v roki držal nekaj, kar ni bilo podobno ničemur. Sploh pa ni izgledalo, da bi lahko 
kdo s tem pokril svoje lasišče. Dedek se je nasmehnil in dejal: »Nisi mi dobro sledil. Moral bi 
delati točno tako, kot jaz. Ampak nič hudega, bova skupaj popravila.« Peter pa je bil užaljen, 
ker se mu je zdelo, da je delal vse prav tako kot dedek, zato je odvrnil: »Nič ne bova popravlja-
la, moja kapa je čisto dobra.« Potem je svoj list papirja nekako zmečkal, da mu je stal na glavi 
in tako našemljen celo dopoldne pomagal dedku pri beljenju. Dedek je kasneje še kdaj, kadar 
se je ponudila prilika, Petra podrezal glede tega dogodka in sta se ob tem oba nasmejala.

Čez leta je Peter, gotovo tudi zaradi dobre dedkove vzgoje, postal marljiv študent in je svoje 
prvo delovno mesto našel v tujini, na Norveškem. Zaradi oddaljenosti sta se z dedkom videla 
bolj poredko. Neke pomladi so Petra obvestili, da je dedek, ko je obrezoval drevje, padel z 
lestve, si pri zlomil nogo in nekaj reber ter da leži v bolnici. Peter ga seveda ni mogel obiskati, 
mu je pa zato napisal pismo. Dedku ga je izročila medicinska sestra v bolnišnici in ob tem 
dodala: »Poleg pisma je bil tudi tale zmečkan kos časopisnega papirja. Bojim se, da je nekdo 
vanj nekaj zavil, ampak sestre ne najdemo ničesar. Preberite, prosim, pismo, da bomo vedele, 
če je potrebno še kaj najti.« Dedek je začel brati pismo in na obrazu se mu je risal vedno večji 
nasmeh. Zraven so pritekle še solze. Sestri je razložil, da se težko smeje, ker ga bolijo zlomlje-
na rebra, potem pa ji je povedal vso zgodbo o Petru in malarski kapi. Za konec ji je prebral še 
del pisma, ki se je nanašal na ̋ zmečkan časopisni papir˝. Pisalo je: Dragi dedek, vem, da si boš 
hitro opomogel in da boš zopet kmalu plezal po drevju. Tokrat si jo dobro odnesel. Prihodnjič 
pa boš moral bolj paziti. Da se ti ne bi zgodilo še kaj hujšega, ti pošiljam zaščitno pokrivalo, ki 
sem ga izdelal prav zate. Tvoj vnuk Peter.

Sedaj je tudi medicinska sestra razumela, zakaj dedek ne more zadrževati smeha.

Po končani zgodbi voditelj vpraša ministrante, ali mislijo, da se je dedku kapa, ki jo je dobil 
od Petra, zdela lepa.

3. DEJAVNOST
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Prisluhnimo, kaj je o tem zapisal apostol 
Pavel (1 Kor 11,23-26):

Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar 
sem vam tudi izročil: Gospod Jezus je tisto 
noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahva-
lil, ga razlomil in rekel: »To je moje telo za 
vas. To delajte v moj spomin.« Prav tako je 
vzel tudi kelih po večerji in rekel: »Ta kelih je 
nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste 
pili, delajte to v moj spomin.« Kajti kolikor-
krat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate 
Gospodovo smrt, dokler ne pride.

V Najsvetejšem zakramentu je pred nami 
telo Jezusa Kristusa. Mi ne gledamo samo 
kruha, ker je Jezus izbral to podobo, da 
nam je po njej blizu. Mi gledamo vse to, 
kar se je zgodilo, da je ta podoba lahko 
sedaj pred nami. Kruh, ki ga vidimo, nas 
spomni na to, kar ne vidimo, pa je tam 
navzoče: Jezus Kristus, ki nas uči, ki nas 
tolaži, ki nas ozdravlja, ki nas spodbuja, ki 
nam deli darove, ki je za nas trpel in umrl 
na križu, ki je vstal od mrtvih, da je lahko 
sedaj med nami v tej podobi.

Ko ministranti strežete pri češčenju Naj-
svetejšega, ste ob Jezusu Kristusu. Če bo-
ste imeli to v mislih, boste znali prav so-
delovati. Jezus vas bo blagoslavljal in bo 
tudi on vam stregel, vedno in povsod, ko 
ga boste potrebovali in ko ga boste za to 
prosili.

4. OZNANILO

Vsemogočni, večni Bog, 
glej, bližam se skrivnosti tvojega  
edinorojenega Sina,našega Gospoda 
Jezusa Kristusa. 
Prihajam kakor bolnik  
k zdravniku življenja, 
nečisti k studencu usmiljenja, 
slepec k luči večne svetlobe, 
ubožec in revež h Gospodu nebes  
in zemlje.

Prosim te pri neizmerni  
tvoji darežljivosti,daj, ozdravi mojo  
bolezen, umij moje madeže, 
razsvetli mojo slepoto, 
obogati moje uboštvo, 
obleci mojo nagoto, 
da sprejmem kruh angelov, 
Kralja kraljev in Gospoda  
gospodovalcev tako spoštljivo  
in ponižno, tako skesano in pobožno, 
s tako čistim in vernim srcem, 
s takim sklepom in namenom, 
kakor je v prid in zveličanje moje duše.

O ljubeči Oče, 
nakloni mi, da bom tvojega  
preljubega Sina, ki ga sedaj v življenju 
hočem skritega prejeti, 
mogel gledati iz obličja v obličje. 
Amen.

(molitev sv. Tomaža Akvinskega  
pred obhajilom)

5. MOLITEV

Morda se mu ni zdela ravno lepa, se je je pa zelo razveselil in mu je polepšala dneve, ki jih 
je preživel v bolnici. To, kar z gledanjem občudujemo, morda nima vedno posebne lepote 
na zunaj, ima pa lahko neko izjemno lepoto v sebi, ker je za nas, iz nekega razloga, drago-
ceno.

Tako je tudi z Najsvetejšim zakramentom. Ko ga gledamo, bi rekli, da ni nič posebnega. 
Monštranca se zdi lepša od tistega, ki ga nosi v sebi. Ker pa vemo, kako je prišlo 
do tega, da lahko častimo Jezusa pod podobo kruha, je ta zakrament za nas 
najlepše in najdragocenejše, kar lahko zremo na tem svetu.
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Pripomočki: 
listi, pisala, 
pisemske 
ovojnice

PRIPRAVE NA PROCESIJO Z 
NAJSVETEJŠIM IZVEN CERKVE 

Pripravil: Tadej Ložar

junij

2. OZNANILO

Srečanje lahko začnemo z molitvijo Tebe ljubim, Stvarnik moj.

Razdelimo liste in pisala. Pripravi naj se pisemska ovojnica. Vsak ministrant naj napiše 
pismo Jezusu. Pismo naj bo kot molitev, ki bi jo ministrant izrekel Jezusu v tišini svojega 
srca, potem ko bi ga sprejel v svoje srce pri sveti maši.

Jezusu se zahvali za tri stvari za katere stvari si hvaležen v zadnjem tednu … izroči Jezusu 
svojo zaskrbljenost … Povej Jezusu, česa se veseliš … Prosi Jezusa za koga, za kogar veš, da 
je v stiski …

Med pisanjem se lahko predvaja mirna instrumentalna glasbo. Ministranti pismo vložijo v 
pisemsko ovojnico in jo zalepijo. Ovojnico položijo na oltar pred Jezusa.

Preberemo svetopisemski odlomek o Marijinem obisku pri teti Elizabeti  
(Lk 1,39-45):

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. 
Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin 
pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega 

1. VSTOPNO MESTO
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Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad 
tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas 
tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je 
verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!«

Marija se je takoj, ko je Bogu rekla svoj »zgodi se«, odpravila k svoji teti Elizabeti, da bi se 
skupaj poveselila dobre novice. Marija je takrat že nosila pod svojim srcem Njega, ki daje 
življenje. Bila je neke vrste »živa monštranca«, saj je prinašala Jezusa in to še daleč od 
doma, daleč od Nazareta. Janez Krstnik je že v telesu Elizabete zaznal prihod Odrešenika, 
zato je poskočil. Elizabeta pa je, napolnjena s Svetim Duhom, blagrovala mater svojega 
Gospoda.

Biti dober in zvest kristjan, dober Kristusov učenec, pomeni najprej nositi Jezusa v sebi in 
ga potem pogumno prinašati drugim. Jezusa najbolj otipljivo, najmočneje nosimo v sebi, 
ko ga prejmemo v sveti evharistiji, pod podobo kruha v svetem obhajilu. Jezusa prina-
šamo na viden način tudi takrat, ko smo skupaj kot občestvo Cerkve zbrani pri procesiji. 
Procesija je dogodek, kjer na slovesen način pokažemo, da smo kristjani in da imamo Je-
zusa radi. Naj bo Jezus, ki je navzoč v Najsvetejšem zakramentu, 
resnično sonce našega življenja.

Tukaj opozorimo na pomen zunanjih telesnih drž, 
tako pri maši kot procesiji. Seveda se pri liturgiji pre-
pletata naša notranja in zunanja drža, a ne moremo 
biti notranje duhovno urejeni, če tega tudi na zunaj 
ne znamo pokazati. Pogledali si bomo nekatere po-
membne elemente, ki služijo kot estetski in globoki 
izrazi vere.

Kretnje in drža telesa duhovnika, diakona, ministranta 
in ljudstva morajo prispevati, da bo vse opravilo odse-
valo plemenito preprostost, da bo mogoče dojemati re-
snični in polni pomen različnih delov in da bo spodbujeno 
sodelovanje vseh. Ista telesna drža vseh udeležencev je zna-
menje edinosti članov krščanskega ljudstva, zbranih pri svetem 
bogoslužju. Drža naj krepi duha in sveta čustva. Ministrant je tukaj prvi poklican, da je 
zgled drugim – ne samo drugim ministrantom, temveč tudi prisotnim vernikom.

K drži spadajo tudi pokloni in pokleki. Poklek, ki ga naredimo z desnim kolenom do 
tal, pomeni počastitev, ki gre samo Najsvetejšemu zakramentu. Če je Najsvetejše v ta-
bernaklju, se pred njim poklekne, ko mašnik in ministranti pridejo k oltarju in od njega 
odhajajo. Pred Najsvetejšem se poklekne vsakič, ko se gre mimo tabernaklja, razen 
ko se gre mimo v sprevodu. Ministranti, ki nosijo v sprevodu križ in sveče, se namesto 
pokleka samo priklonijo z glavo. 

3. MINISTRANTSKE VAJE
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Pokaditev izraža spoštovanje in molitev. Najprej si poglejmo, kakšno mesto ima 
kajenje v liturgiji med sveto mašo. Kajenje uporabljamo pri vseh oblikah maše:  
a) med vstopnim sprevodom, b) v začetku maše za pokaditev oltarja in križa, c) med spre-
vodom in pri oznanilu evangelija, d) ko sta kruh in kelih na oltarju, za pokaditev darov, 
križa in oltarja pa tudi mašnika in ljudstva, e) med povzdigovanjem hostije in keliha. Tudi 
v sprevodu ima kadilnica svoje mesto. Pri procesiji je kadilnica nekaj korakov pred Naj-
svetejšim, da se dim kadila čim bolj dviga v bližini Najsvetejšega, ker gre Bogu najvišja 
čast in slava, ter ker je dim kadila tudi podoba naših molitev, prošenj in zahval, ki se 
dvigajo k Bogu.

Procesija je dogodek, kjer Jezusa ponesemo ven iz cerkve in vsem pokažemo, da smo 
kristjani. Med procesijo se poje in celo pritrkava. Ko pritrkovalci nehajo pritrkovati in 
pevci ne pojejo, ministranti zvonijo z prenosnimi zvonci, ki jih uporabljajo pri maši. Z 
zvonjenjem ministranti izkazujejo Bogu čast 
in vsem sporočajo, da v bližini Naj-
svetejše. Glasnejše kot je zvo-
njenje, bližje je monštranca 
z Najsvetejšim.

Skupaj zmolimo molitev Duša Kristusova:

Duša Kristusova, posveti me. 
Telo Kristusovo, zveličaj me. 
Kri Kristusova, napoji me. 
Voda strani Kristusove, operi me. 
Trpljenje Kristusovo, utrdi me. 
O dobri Jezus, usliši me. 
V svoje rane sprejmi me. 
Od tebe se ločiti ne pusti me. 
Pred hudim sovražnikom brani me. 
Ob uri moje smrti pokliči me. 
In k tebi priti pusti me, 
da bom s tvojimi svetniki hvalil te 
na veke vekov. Amen.

4. MOLITEV
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Bruno Ferrero
Pravo prijateljstvo. Mala antologija kratkih zgodb za dušo

Pred nami je antologija, cvetober oz. izbor najlepših kratih zgodb salezijanskega 
duhovnika Bruna Ferrera.

Potopljeni smo v današnji prenapolnjen svet. Poplava besed. Produkcija digitalnih 
in tiskanih medijev je ogromna. Le pomislimo, koliko časa porabimo vsak dan za 
brskanje in branje po raznih spletnih portalih. Le kaj iščemo? Kje se zadržimo? 
Kaj pritegne naše zanimanje? Priznati moramo, da velikokrat zapravimo veliko 
dragocenega časa za prazne besede, članke in zgodbe. Hkrati smo potopljeni v 
vsakdanje opravke. Nori urniki, mnoge obveznosti. Enostavno nimamo časa za 
kakršnokoli resno branje ali razmišljanje. Naša bralna kultura je šibka. Bijemo 
bitko s časom in padamo v začaran krog obveznosti, iz katerega se le težko 
izmotamo. Pa vendar. Bruno Ferrero verjame, da prav v takem položaju potre-
bujemo odgovore na mnoga notranja vprašanja, ki se prebujajo v nas. Nena-
zadnje smo le preprosti iskalci. V zgodbo, anekdoto ali pripoved zaviti nauki, 
ki jih piše, so kot balzam, ki lahko umirijo bralčevo pregreto življenje. Ponu-
dijo mu dobro misel, v kateri se najde, odkrije življenjski nauk, zopet zasluti 
pravi smisel življenja in izbistri globlji pogled na lastno življenje.  

Bruno Ferrero z zgodbami, ki jih piše, želi posnemati Jezusov način razla-
ganja: »Brez prilike pa jim ni govoril; a svojim učencem je posebej vse raz-
lagal« (Mr 4,34). Njegove zgodbe so neke vrste preproste prilike s kratim 
naukom, ki bralca usmerjajo na pot za Gospodom. Knjižica kot cvetober 
najlepših Ferrerovih zgodb bo zagotovo nagovorila in navdušila tudi slo-
venskega bralca. Mogoče se bo katera od zgodb znašla v pridigi ali bo 
služila kot pomenljivo izhodišče za pogovor v raznih skupinah. Skratka, 
moje želja je, da ta izbor zgodb Bruna Ferrera ne ostane le prazna črka 
na papirju ali še ena knjižica na polici, ampak da zaživi v življenju in se 
dotakne duš številnih ljudi.

Marko Košnik, salezijanski inšpektor, v uvodni besedi


