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UVoDNIK
Spoštovani župniki, kaplani in voditelji ministrantskih skupin!

Kot verjetno že veste, prva številka Ministranta ni namenjena ministrantom 
samim, temveč vam, ki jih spremljate v njihovi ministrantski službi in na poti 
osebnega zorenja. Tudi letos prinaša 10 predlogov katehez ali vsebin za 
ministrantska srečanja. Navezujejo se na liturgične predmete in barve, ki so 
smiselno povezane z mesecem, za katerega so predvidene. Vsaka kateheza 
vsebuje dinamično vstopno mesto, oznanilo s svetopisemskim odlomkom in 
razmislekom, dejavnost v obliki ministrantskih vaj ter zaključno molitev.

Da so kateheze nastale, gredo zasluge ljubljanskemu nadškofijskemu 
referentu za ministrante, g. Juretu Ferležu, ki se mu ob tej priložnosti iskreno 
zahvaljujem! 

Oba z g. Ferležem upava, da bodo kateheze koristne pri vašem delu z 
ministranti in vam prihranile kakšno minuto pri pripravi srečanj. Seveda pa 
vabljeni, da ideje zajemate tudi iz prvih številk Ministranta preteklih treh let.

Ker gre za posebno številko revije, namenjeno voditeljem ministrantskih 
skupin, je za naročnike Ministranta brezplačna. Ker je ne boste delili vsem 
ministrantom, pa vam jo pošiljamo le v enem ali dveh izvodih.

Drugo številko revije, ki pa bo namenjena ministrantom, lahko pričakujete pred 
praznikom Vseh svetih. Tudi letos bom hvaležen za vsakršno pobudo, predlog 
ali novico iz ministrantskega dogajanja, ki jo bom z veseljem objavil. Vse to 
lahko pošljete na e-naslov: revija.ministrant@gmail.com. 

Veselim se sodelovanja z vami in vam želim obilo blagoslova pri pastoralnih 
izzivih novega šolskega leta!

Tilen Mlakar 
urednik
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Pripomočki:  
štiri mašni plašči v 
različnih liturgičnih 
barvah, vse potrebno 
za nedeljsko sv. mašo

ZELENA LITURGIČNA BARVA
Pripravil: Tilen Kocjančič

september

Ministrante zberemo v zakristiji, kjer 
že pred srečanjem pripravimo štiri mašne 
plašče v štirih različnih liturgičnih barvah. Z 
njimi se pogovorimo o različnih liturgičnih 
barvah: zakaj v bogoslužju uporabljamo različne 
barve, ob katerem času uporabljamo katero, 
na kaj jih liturgične barve spominjajo, 
katera je njim najljubša …

1. VSTOPNO MESTO

Preberemo svetopisemski odlomek Mt 6,25-34:

Zato vam pravim: Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za 
svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte 
ptice neba! Ne sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebe-
ški Oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one? Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo 
podaljšati svoje življenje za en sam komolec? In za obleko, kaj skrbite? Poučite se 
od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo, toda povem vam: Še Sa-
lomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Če pa Bog 
tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo 
mnogo bolj oblačil vas, maloverni? Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo 
jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem sprašujejo pogani. 

2. OZNANILO
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Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite 
najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in 
vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti 
jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu 
njegovo zlo.

V odlomku iz Matejevega evangelija smo slišali, 
kako Bog skrbi za človeka: daje mu hrano za preživetje 
in obleko za telo. V preteklosti se je človek moral dosti bolj 
potruditi, če je hotel pridelati dovolj hrane zase in vso družino za čez leto, potreboval 
je tudi živali za krzno in blago, da si je lahko sešil oblačila. Danes je povsem druga-
če. Če potrebujemo hrano, gremo v trgovino ali v gostilno, in če potrebujemo nova 
oblačila, si jih kupimo v velikih trgovskih centrih. 

Tudi pri bogoslužju oz. sveti maši duhovnik in ministranti uporabljamo posebna 
oblačila, ki si jih nadenemo iz spoštovanja do svete evharistije. Liturgična oblačila 
z določenimi prilagoditvami izhajajo iz rimskih oblačil in nakazujejo, da obhajamo 
sveto praznovanje. Sveta maša se razlikuje od vseh drugih srečanj, ki jih imamo 
ljudje med seboj. Je srečanje z Jezusom, ki je navzoč v Božji besedi ter kruhu in 
vinu, pa tudi v občestvu, ki se zbira v njegovem imenu. Posebnost tega srečanja z 
Bogom poudarjamo tudi s posebnimi oblačili, ki nas spominjajo na to, da duhov-
nik (in ministranti) deluje ne le v svojem imenu, ampak v osebi Jezusa Kristusa 
in kot služabnik Cerkve. Dela to, kar ga popolnoma presega, saj služi skrivnosti 
občestva med Bogom in njegovim ljudstvom.

Spoznali smo že, da pri bogoslužju uporabljamo različne liturgične barve (bela, 
rdeča, vijolična in zelena). Barve štole in mašnega plašča se spreminjajo glede na 
čas cerkvenega leta. Različne barve so izraz skrivnosti cerkvenega leta. Zelena 
barva je za nedelje in čas med letom, ko ni drugih posebnih praznikov. Čas med 
letom, ki traja 34 tednov, je razdeljen v dve obdobji: začne se s ponedeljkom 
po prazniku Jezusovega krsta in je prekinjen s pepelnico oziroma začetkom 
postnega časa. S ponedeljkom po binkoštih se čas med letom ponovno začne 
in traja do prve adventne nedelje.

Čas med letom je v Cerkvi posvečen vsakdanjemu življenju. Nedeljski evange-
liji predstavljajo Jezusov nauk, da bi postali pravi učenci in da bi uresničili ta 
nauk v vsakdanjem življenju. Spoznavamo Jezusa v njegovem vsakdanu, pre-
poznavamo njegove kriterije. Hodimo skupaj z njegovimi učenci, srečujemo 
se z mnogimi svetopisemskimi osebami ter z Jezusovimi prilikami in nago-
vori, preko katerih poglabljamo naš odnos z njim. Božja beseda nas še pose-
bej spodbuja k razmišljanju o ljubezni, dobroti, milini, zvestobi, pravičnosti, 
odpuščanju, miru, molitvi, prošnji, zahvali. Človek naj se izroči Bogu in mu 
povsem zaupa. Čas med letom je zato čas zvestobe Jezusu, čas stanovitno-
sti in trdnosti v veri. Zelena barva pomeni upanje, življenje, naravo, stvarje-
nje … Vsakdanje življenje naj bo umirjeno, prežeto s svežino in upanjem.
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Ministrante naučimo pripraviti vse potrebno 
za nedeljsko sv. mašo:

- kelih, patena in ciborij s 
hostijami,

- vrčki z vinom in vodo,
- misal, lekcionar in prošnje 

vernikov,
- ustrezen mašni plašč, 
- prižiganje sveč …

Pogovorimo se, na kaj vse moramo biti 
pozorni pri pripravi stvari za mašo.

3. DEJAVNOST

4. MOLITEV

Gospod, naredi me za orodje 
svojega miru.
Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen.
Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje.
Kjer je nesloga, naj prinašam edinost.
Kjer je dvom, naj prinašam vero.
Kjer je zmota, naj prinašam resnico.
Kjer je obup, naj prinašam upanje.
Kjer je žalost, naj prinašam veselje.
Kjer je tema, naj prinašam luč.
Učitelj, naj se ne trudim,
da bi me drugi tolažili, ampak naj sam tolažim;
da bi me drugi razumeli, ampak naj sam razumem;
da bi me drugi ljubili, ampak naj sam ljubim.
Kajti ko dajemo, prejemamo;
ko odpuščamo, nam je odpuščeno;
in ko umremo, vstanemo v večno življenje. Amen.

(molitev sv. Frančiška Asiškega)
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Pripomočki: kelih, vrčka  
z vodo in vinom, grozdje

KELIh
oktober

1. VSTOPNO MESTO

Ker ima duhovnik med sveto mašo roke v obliki keli-
ha, kamor se stekajo molitve vernih, ki jih potem 
duhovnik po Jezusu dvigne pred Očeta, se 
zdi za uvod v oktobrsko katehezo najboljša 
začetna animacija – pantomima. Izberimo 
takšne besede, ki nam bodo kasneje poma-
gale pri izvedbi kateheze: kelih, vino, vese-
lje, voda, človek, Bog, molitev, praznik, rožni 
venec …

Pazimo, da se tisti, ki kaže, ne poslužuje kazanja 
proti zakristiji ali oltarju in s tem oži izbor možnih besed.
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Preberemo evangeljski odlomek, da vstopimo v pomen besede »kelih« v Svetem pismu 
(Mt 26,36-46): 

Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel: »Sédite tukaj, med-
tem ko stopim tja, da bom molil.« S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se 
je žalostiti in trepetati. Tedaj jim je rekel: »Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in 
bedite z menoj!« In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: »Moj Oče, če je mogoče, naj 
gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« Nato je šel k učencem 
in ugotovil, da spijo. Rekel je Petru: »Tako, eno uro niste mogli ostati budni z menoj? Bedite 
in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.« Spet drugič je 
šel in molil: »Moj Oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja!« Ko 
se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile težke. Pustil jih je, spet odšel in tretjič 
molil z istimi besedami. Nato je prišel k učencem in jim rekel: »Še vedno spite in počiva-
te? Glejte, približala se je ura, in Sin človekov je izročen v roke grešnikov. Vstanite, pojdimo! 
Glejte, tisti, ki me je izročil, se je približal.« 

Kelih bi lahko danes prevedli kot »bolj imeniten kozarec«. V Stari 
zavezi so s kelihi, v katerem je bilo vino, predvsem prazno-

vali. Spominjali so se velikih Božjih del. Na prav poseben 
način so praznovali prehod skozi Rdeče morje, ko so 

pili celo štiri čaše vina. Kelih in njegova vsebina sta 
predstavljala vse, kar je Bog storil za izvoljeno ljud-

stvo. Ko so med praznovanjem Judje iz keliha pili 
vino, niso zgolj samo nazdravljali, ampak je pi-

tje vina predstavljalo podoživetje vsega, kar 
je Bog za njih storil.

Tako lahko razumemo, zakaj apostol Pavel 
sveto mašo imenuje »kelih zahvale«; pijemo 
Jezusovo kri in se s tem dotikamo in zahva-
ljujemo za največje skrivnosti Božje ljubezni 
do nas.

Tudi kelih trpljenja, o katerem govori Jezus 
v prebranem odlomku, predstavlja težo tr-

pljenja in smrti, ki jo je Jezus že v Getsemaniju 
na Oljski gori duhovno okusil in čutil bridek in 

trpek okus.

2. OZNANILO



Preselimo se k oltarju, kjer povadimo prinos 
keliha, vode in vina na oltar. Razložimo, 
zakaj vlijemo v kelih vino in nekaj kapljic 
vode. Mašnik ponovi, kar je storil Jezus, 
ko je pri zadnji večerji po judovski nava-
di vlil v vino malo vode. Vino predstavlja 
Kristusa, voda pa vernike. Po evharistič-
ni daritvi in po svetem obhajilu naj bi se 
tako kakor kapljice vode z vinom združili s 
Kristusom in postali bolj Božji. To simboliko 
izraža tudi mašnikova tiha molitev pri vlivanju 
vode v vino: »Po skrivnosti te vode in vina naj bomo 
deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše 
človeške narave.«

Ministrante opozorimo, da Bog vinu doda čisto novo kvaliteto, Sve-
tega Duha, in postane najimenitnejša pijača na svetu: Kristusova kri. 
Pomislimo, katere svoje lastnosti bi mi nalili v kelih, da bi z Božjim bla-
goslovom postale bolj prijetne in imenitne. To je tudi namen darovanja, 
da vse, kar smo in kar imamo, položimo na oltar, da Bog to blagoslovi, 
posveti, in vrne.

3. DEJAVNOST
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Pripravimo grozdje. Vsak ministrant naj dobi po 
eno grozdno jagodo in jo v tišini spusti v kelih. 
Ko so vse jagode zbrane v kelihu, voditelj moli: 
»Dobri Bog. Iz mnogoterih grozdnih jagod ob 
določenih pogojih dobimo vino, ki si ga je Je-
zus izbral za bivališče med sveto mašo. Prosimo 
te, pomagaj nam, da bi tudi mi s pomočjo mini-

striranja zablesteli kot tvoji otroci. Amen.«

4. MOLITEV
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Pripomočki: vse 
potrebno za ministriranje 
pri pogrebu

VIjoLIČNA LITURGIČNA BARVA
november

1. VSTOPNO MESTO

Vijolična barva je zmes tople rdeče barve in hladne modre. Za 
začetno animacijo si bomo izbrali igro, ki poveže naše predstave (slike) z omejenostjo 
pri tem, kako to drugim predstaviti. Igrali se bomo igro »mešaj, mešaj, mešaj«. Voditelj 
govori: »Mešaj, mešaj, mešaj …« in to besede ponavlja, nato pa izgovori eno drugo, ki jo 
morajo ministranti brez besed pokazati. Lahko se uporabi tudi prizor ali dogodek, ki ga 
ministranti na kratko uprizorijo. Na koncu ugotovimo, da je včasih težko povezati sliko v 
glavi z možnostmi, kako to drugim brez besed predstaviti. 
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2. OZNANILO

Preberimo evangeljski odlomek, 
da podobno kot vijolična barva 
tudi Jezus povezuje zemeljski in ne-
beški svet (Jn 11, 38-44):

Jezus je bil v sebi spet pretresen in je šel h 
grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil pri-
slonjen kamen. Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« 
Marta, sestra umrlega, mu je dejala: »Gospod, že ima zadah, 
saj je četrti dan mrtev.« Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš 
verovala?« Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker 
si me uslišal. Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem 
rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, 
pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit 
s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in pustite, naj gre!« 

Če pogledamo po cerkvah Jezusove in Marijine slike, ugotovimo, da se na njunih oblačilih 
izmenjujeta modra in rdeča barva. Jezus ima spodaj rdečo obleko, ki predstavlja božjo 
naravo, in čez njo modro obleko, ki predstavlja človeško naravo. Marija pa ravno obratno: 
spodaj ima modro barvo, to je človeško naravo, in čez njo rdečo, kar predstavlja, da je bila 
izbrana za Božjo mater. Zmes teh dveh barv je vijolična barva, kar nas v  novembrskem 

času z obiskovanjem pokopališč in molitvijo za 
pokojne posebej nagovarja. Kristjani 

smo na tem svetu, vendar nismo 
od tega sveta. Smo že odreše-

ni, vendar z dobrimi deli po-
trjujemo to, da smo Božji 

otroci.

Vijolična barva je barva 
ravnovesja med člo-
veškim in Božjim, bar-

va priprave in pokore, 
barva žalovanja in barva 

pomembnosti, posebno-
sti (škofje).



Ministrant 2022/23 | september | 12

Če je možnost, odidimo na pokopališče, kjer lahko povadimo obred po-
greba: kam se v vežici in ob grobu postavi križ, blagoslovljena voda in 
kadilnica. Če to ni možno, lahko vadimo v cerkvi ali v bližini cerkve. Opo-
mnimo ministrante, da lepo ministriranje na pogrebu pomirjujoče deluje 
na svojce in spodbuja vero v večno življenje.

3. DEJAVNOST

Če smo na pokopališču, poiščimo 
duhovniški grob in ob njem zmolimo Oče naš, 
Zdravo Marijo in Slava Očetu za vse, ki so pokopani na 
pokopališču. Lahko pa to storimo tudi v cerkvi. Ministrante 
opozorimo, da vijolična barva ni samo barva adventa, posta 
in pogrebov, ampak je stalna spremljevalka kristjanov, ki se 
tudi s simboliko te barve vsak dan utrjujemo v prepričanju, 
da smo doma v nebesih.

4. MOLITEV
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Pripomočki: 
sveči, križ, evangeljska 
knjiga, čajne svečke, 
vžigalice ali vžigalnik

SVEČA
december

1. VSTOPNO MESTO

Sveča za svoje gorenje potrebuje vosek, prav tako člo-
vek za svoje napredovanje potrebuje spodbudo in opo-
ro prijateljev. Zato bomo za tokratno začetno animacijo 
izbrali igro »kamen, škarje, papir« v malce drugačni 
obliki. Ministranti najdejo par in z njim odigrajo 
partijo igre. Tisti, ki dobi 3 zmage, se lahko po-
makne po prostoru in najde drugega naspro-
tnika. Poraženec se postavi za zmagovalca, 
se za njim premika po prostoru in ga pri 
naslednjem dvoboju glasno spodbuja. 
Če zmagovalec izgubi, se oba prestavita v 
vrsto za nasprotnikom in pričneta s spodbu-
janjem. Kmalu bosta nastali dve dolgi vrsti, ki 
bosta na ves glas spodbujali igralca, da zmagata v 
dvoboju kamen, škarje, papir«. Pazimo, da je poudarek 
na spodbujanju in ne toliko na zmagi v dvoboju.
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Preberemo evangeljski odlomek, ki nas uči, kako pomembna so dobra dela za našo več-
nost (Mt 25,1-13):

»Takrat bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle že-
ninu 

naproti. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. Nespametne so vzele svo-
je svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah 
olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glej-
te, ženin! Pojdite mu

naproti!‹ Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preu-
darnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: 
›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite!‹ Medtem 
ko so šle kupovat, pa je prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo 
in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge device in govorile: ›Gospod, gospod, odpri 
nam!‹ On pa je odgovoril: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas!‹ Bodite torej budni, ker 
ne veste ne dneva ne ure!« 

V božičnem času smo spremljali, kako se mora Jezus že kot dojenček boriti za življe-
nje, ko s staršema beži pred Herodom v Egipt. Tudi sveti trije kralji se borijo in hodijo 
dolge kilometre, da se srečajo z Bogom iz oči v oči. Vsakdanji boj za nebesa Bog pri-
čakuje tudi od nas. Premislimo, kako se v vsakdanjem življenju kaže ta boj? Katere 
vrednote, ki nas jih uči Jezus, nam gredo najtežje od rok? V vsaki cerkvi najdemo 
sveče. Večna lučka nas uči Božje prisotnosti, kako nas Bog preko darov obsipava 
vsak dan. Bog je ob nas in nas ne zapusti.

Velikonočna sveča je znamenje Jezusovega vstajenja: zmage luči nad temo, topli-
ne nad mrazom, življenja nad smrtjo. Krstna sveča, ki se prižiga ob velikonočni sve-

či, nam pomaga razumeti, da je biti kristjan 
način življenja. Kot se sveča manjša, 

da bi svetlobo prinesla dru-
gim, tako se tudi kristjani 

do konca trudimo, da bi 
pomagali drug dru-
gemu in si prislužili 
olja za v nebesa.

2. OZNANILO
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Kdor nosi svečo med bogoslužjem, oznanja:

- da se je Jezus podobno kot sveča daroval za vse človeštvo,

- da je med nami kot svetloba in toplota, ki dajeta smisel našemu življenju,

- da želimo z dobrimi deli počastiti Boga, kot se sveča izgoreva za druge.

Vadimo, kako sveči stopata ob križu za vstopno procesijo (kjer ni prostora, 
gresta sveči pred križem), kako sveči spremljata evangeljsko knjigo pred 
branjem evangelija in kako sveče povzdignejo evharistično molitev s po-
klekom pred oltarjem. Pazimo na enako višino sveč in poravnanost. 

3. DEJAVNOST

Vsakemu ministrantu damo v roke čajno svečko. Po-
skrbimo za tišino. Svečke prižgemo in opazujemo 
plamen. Plamen lahko predstavlja našo minljivost, 

lahko pa je tudi simbol vere, ko Bog 
vstopa v nas in razsvetljuje. 

Vsak izreče prošnjo in 
zahvalo ter svojo 

svečko nese pred 
tabernakelj. Sve-
če same ne mo-
lijo. Lahko pa 
so spomin naše 

molitve.

4. MOLITEV
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Pripomočki: albe, cingulumi

BELA LITURGIČNA BARVA
januar

1. VSTOPNO MESTO

Bela barva je v cerkvi barva čistosti, krsta, kjer je vsak prejel 
svoje krstno ime. Ime, po katerem nas tudi Bog pozna. Da 

preverimo znanje imen v našem ministrantskem zboru, 
se bomo igrali igro »Zip Zap«. 

Vsi sedimo v krogu. Izberemo nekoga, ki bo sredi 
kroga. Vsak po vrsti pove svoje ime. Nato tisti, ki je v 
sredini, izbere nekoga, se postavi predenj in mu reče: 
„ZIP“ ali „ZAP“ ali „ZIP ZAP“. Če reče „ZIP“, mora izbrana 
oseba povedati ime svojega soseda na levi. Če reče 
„ZAP“, mora povedati ime soseda na desni. Če se iz-
brana oseba ne more spomniti imena svojega soseda 

ali pove napačno ime, se zamenjata z osebo v sredini. 
Če oseba v sredini reče „ZIP ZAP“, morajo vsi v krogu za-

menjati sedeže in oblikovati nov krog.

Ob koncu velja pripomniti, da ta igra tudi spodbuja klica-
nje po imenih. Vsak ima svoje ime, ki je lepo in primerno. 

Trudimo se, da ga uporabljamo.
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Preberimo evangeljski 
odlomek, ki nas uči, kako 
pomembna so dobra dela 
za našo večnost (Mr 9,2-13):

Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Ja-
koba in Janeza in jih same zase peljal na 
visoko goro. Vpričo njih se je spremenil. Njegova 
oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec 
na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Ogla-
sil se je Peter in rekel Jezusu: »Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: 
tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo 
so se prestrašili. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: 
»Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli 
nikogar več, razen Jezusa samega, ki je bil z njimi. In medtem ko so šli z gore, jim 
je naročil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler Sin človekov 
ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj 
pomeni vstati od mrtvih. In vprašali so ga: »Zakaj pismouki govorijo, da mora 
najprej priti Elija?« Rekel jim je: »Elija res pride najprej in vse prenavlja, toda 
kako, da je pisano o Sinu človekovem, da bo veliko pretrpel in da bo zaniče-
van? A povem vam, da je Elija že prišel in so mu storili vse, kar so hoteli, kakor 
je pisano o njem.« 

Bela barva predstavlja Kristusov sijaj, ki je predvsem v njegovi čistosti, 
popolnosti, nedolžnosti. Ta sijaj so učenci doživeli na gori spremenje-
nja, ko se je Jezus odel v sijaj nebes. Apostole, ki so bili z njim, je ta 
sijaj tako prevzel, da so hoteli ostati tam in si postaviti šotore. Tudi v 
našem vsakdanjem življenju nas privlači poštenost, is-
krenost, prijaznost, dobrota … Ko smo dobri, se 
počasi ovijamo v sijaj nebes. V ta sijaj smo bili 
oviti pri krstu, vsak greh pa ga zmanjša. V 
ta sijaj je oblečen vsak, ki si nadene albo, 
ki nas opominja, da naj bi bil Jezusov si-
jaj naša vsakdanja obleka. Premislimo, 
kako se tega vsak dan držimo. In tudi 
belo bogoslužno oblačilo predstavlja 
nebeški sijaj vsebine praznika ali godu, 
ki ga praznujemo.

2. OZNANILO
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Vsak ministrant naj si obleče albo. Pogledamo, če imajo vsi dovolj velike 
obleke, in opomnimo, kako se pravilno uporablja pas (cingulum). Opozori-

mo, da je alba spomin na krstno oblačilo, zato se jo nosi dostojno in ponižno. 
Kadarkoli imamo oblečeno albo, smo na poseben način v službi Boga, zato 

je na mestu, da so tudi naši odgovori pri bo-
goslužju jasni in glasni. Ponovimo od-

govore pri sveti maši na primerni 
jakosti glasu, da bomo zgled 

in opora vsakemu, ki pride 
v cerkev.

3. DEJAVNOST

Zmolimo molitev, ki nam jo je zapustil sv. Ignacij 
Lojolski:
Gospod Jezus, učlovečena Božja Beseda, 
nauči me velikodušnosti. 
Nauči me, da ti služim tako, kakor ti zaslužiš; 
da dajem, ne da bi štel; 
da delam, ne da bi iskal počitka; 
da se borim, ne da bi gledal na rane; 
da se izčrpam zate, ne da bi iskal drugo plačilo 
kakor zavest, da sem izpolnil tvojo sveto voljo. Amen.

4. MOLITEV
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KAdILo
februar

Pripomočki: kadilnica, 
čolniček, oglje, kadilo

1. VSTOPNO MESTO

Današnja kateheza govori o kadilu, ki se kot dim in 
vonjava počasi širi po prostoru. Z božičnim blagoslovom domov 
pokadimo vse prostore in želimo, da se vonjava kadila, ki pred-
stavlja skrivnostno prisotnost Boga, čimbolj razširi po prostoru 
in prinese blagoslov. Tako bomo tudi za začetno dinamiko vzeli 
širjenje dobre volje. 

Igra se imenuje »Uboga navihana muca«. Ministranti sedijo na 
tleh v krogu. Eden od otrok se plazi po kolenih in se približa 
drugemu otroku, oponaša muco in govori: »Mijav, mijav!« S tem 
mora drugega otroka spraviti v smeh. Drugi pa se mora držati 
zelo resno in brez smeha odvrniti ministrantu: »Uboga naviha-
na mucka!« Če uspe ministrant pripraviti drugega do smeha, se 
muci zamenjata. Lahko uporabimo tudi druge načine, kako pri-
praviti drugega do smeha. Namen je, da se dobra volja širi kakor 
kadilo.
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V judovskem templju je bil ka-
dilni oltar, iz katerega naj bi se 

nenehno vilo kadilo pred Boga. Pri-
sluhnimo poročilu (Lk 1,5-20):

V dneh Heroda, kralja v Judeji, je živel duhovnik, ki 
mu je bilo ime Zaharija. Bil je iz Abíjeve duhovniške skupine, njegova žena 
pa je bila izmed Aronovih hčera; ime ji je bilo Elizabeta. Oba sta bila pravična 
pred Bogom. Živela sta brez graje, po vseh Gospodovih zapovedih in navo-
dilih. Otrok nista imela, ker Elizabeta ni bila rodovitna, in sta bila že zelo v le-
tih. Ko je bila na vrsti Zaharijeva skupina in je opravljal duhovniško službo pred 
Bogom, ga je po običaju duhovniške službe zadel žreb, da je šel v Gospodovo 
svetišče zažgat kadilo; vsa množica pa je ob uri kadilne daritve molila zunaj. In 
prikazal se mu je Gospodov angel, ki je stal na desni strani kadilnega oltarja. Ko 
ga je Zaharija zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah. Angel pa mu je rekel: 
»Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev! Tvoja žena Elizabeta ti bo ro-
dila sina. Daj mu ime Janez. V veselje in radost ti bo in mnogi se bodo veselili nje-
govega rojstva, ker bo velik pred Gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil in že v 
materinem telesu bo napolnjen s Svetim Duhom. Veliko Izraelovih sinov bo spreo-
brnil h Gospodu, njihovemu Bogu. In on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in 
močjo, da obrne srca očetov k otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari 
za Gospoda pripravljeno ljudstvo.« Zaharija je nato rekel angelu: »Po čem bom to 
spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je v letih.« Angel mu je odgovoril: »Jaz 
sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim 
to veselo novico. Ker pa nisi verjel mojim besedam, ki se bodo izpolnile ob svojem času, 
boš onemel in ne boš mogel govoriti do dne, ko se bo to zgodilo.«

V evangeliju spremljamo kasnejšega očeta Janeza Krstnika, duhovnika Zaharija, ki 
ga je zadel žreb, da je v imenu naroda stopil v tempelj in začel zažigati kadilo. Ka-
dilo predstavlja vse naše prošnje, zahvale, hvalnice, bolečine …, vse, kar se dnevno 
dviga pred Boga. 141. psalm pravi: »Moja molitev naj se kakor kadilo usmerja predte, 
vzdigovanje mojih rok kakor večerna daritev« (Ps 141,2). Če torej po eni strani kadi-
lo predstavlja dvigovanje naših molitev k Bogu, pa po drugi strani predstavlja tudi 
skrivnostno navzočnost Boga. Dim je kot most med nebom in zemljo. Kaže nam, kako 
skrivnostno in nam nevidno Bog biva. Lahko začnemo pogovor, kako vsak v svojem 
življenju vidi sledi Boga.

2. OZNANILO
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3. DEJAVNOST

Iz cerkve se premaknemo v zakristijo, kjer utrdimo zna-
nje v pripravi kadilnice. Posebej pokažimo pripravo oglja, 
pripravo kadilnice in kako v roki nesemo kadilnico. Ne 
pozabimo pokazati, kako kadinico pospravimo, očisti-
mo in kje pustimo, da se oglje ohladi. Če imamo čas, 
lahko povadimo prihod kadilničarja do oltarja, kako 
odpre kadilnico in jo ponudi mašniku. Utrjujmo upo-
rabo kadilnice, da bodo ministranti vešči dela z njo.

Kadilnico, ki smo jo uporabili pri dejavnosti, 
uporabimo tudi pri molitvi. Pred tabernakljem 
pripravimo odprto kadilnico in odprt čolniček. 
Najprej zmolimo Oče naš, nato pa vsak mini-
strant iz čolnička vzame en drobec kadila in ga 
postavi na žareče oglje. Ob tem naj v tišini Bogu 
izrazi svojo prošnjo ter spremlja, kako se kadilo kot 
njegova prošnja dviga pred Boga.

4. MOLITEV
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Pripomočki: križ, sveče

KRIž
marec

1.  VSTOPNO  

MESTO

Vzemimo križ in si ga po-
glejmo od blizu. Križ je sim-
bol krščanstva. Po naših do-
movih je znamenje naše vere. 
Po svoji obliki nas povezuje z Bo-
gom (vzdolžna letvica) in med seboj 
(prečna letvica). Ča ga pogledamo na-
tančno, opazimo, da je v središču križa Jezus. 
Iz njega pa se nato širi križ v štiri strani, kot bi želel 
podaljšati roke, glavo in noge, da bis e dotaknil vsakega izmed nas. Jezus je tisti, ki nas 
želi naprej pritegniti h križu, da se lahko vprašali, zakaj je bilo tega treba … Jezus prvi 

steguje roko proti meni, zato se bomo na začetku igrali igro 
»Kdo je začel«. Ministranti se postavijo v krog. Prostovoljec 

je detektiv, ki mora zapustiti zakristijo ali prostor pred 
cerkvijo (učilnico). Med njegovo odsotnostjo izbere-

mo učenca, ki bo vodil igro. Pokličemo ‚detektiva‘. 
Kakor hitro se bo detektiv vrnil, mora vodja igre 
začeti izvajati nek značilen gib, drugi ministranti 
pa ga morajo posnemati. Vodja gibe večkrat za-
menja. Ostali ministranti morajo vodjo igre ves 
čas opazovati, ampak na skrivaj, da detektiv tega 

ne opazi. Detektiv mora ugotoviti, kdo vodi igro. 
Ko detektiv odkrije vodjo igre, sam izbere svojega 

naslednika. Tako kot vodja v tej igri, nas tudi Jezus želi 
pritegniti, da bi se od križa učili.
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Preberemo odlomek o Jezusovem križanju  
(Jn 19,16-30):

Vzeli so torej Jezusa. Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu Kraj lobanje, po 
hebrejsko 

Golgota. Tam so ga križali in z njim vred dva druga, na vsaki strani enega, v sredi pa Jezusa. Pi-
lat je napravil tudi napis in ga postavil na križ. Napisano pa je bilo: »Jezus Nazarečan, judovski 
kralj.« Ta napis je bralo veliko Judov, ker je bil kraj, kjer so križali Jezusa, blizu mesta, in je bilo 
napisano po hebrejsko, po latinsko in po grško. Judovski véliki duhovniki so tedaj govorili Pi-
latu: »Ne piši: ›Judovski kralj,‹ ampak da je on rekel: ›Judovski kralj sem.‹« Pilat je odvrnil: »Kar 
sem napisal, sem napisal.« Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli oblačila – razdelili so jih na 
štiri dele, za vsakega vojaka po en del – in suknjo. Suknja pa je bila brez šiva, od vrha scela stka-
na. Med seboj so se dogovorili: »Nikar je ne parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigava bo,« da se 
je tako izpolnilo Pismo, ki pravi: Razdelili so si moja oblačila in za mojo suknjo so žrebali. In vo-
jaki so to storili. Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Ma-
rija Klopájeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, 
katerega je ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« 
In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. ato je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno, in da bi 
se izpolnilo Pismo, rekel: »Žejen sem.« Tam je stala posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo 
so nataknili na hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: »Izpolnjeno je.« 
In nagnil je glavo in izročil duha. 

Simbol križa je zelo star. Najdemo ga že v prazgodovinskih jamah, kjer se dve črti sekata 
na polovici. Vodoravna premica predstavlja obzorje, možnosti, ki jih imamo, pogled, ki je 
usmerjen naprej. Navpična črta pa predstavlja človeka tukaj in sedaj, ki se premika v smeri 
obzorja. Tako je simbol križa znamenje življenja, znamenje vseh možnosti, ki so nam dane. 
V nekaterih drugih kulturah je znamenje časa in svetlobe: vodoravna črta je znamenje 
noči in navpična črta je znamenje dneva, kar lahko lepo prevedemo v krščanstvo. Bog 
nam je dal ogromno časa in človeštvo se počasi razvija, ko pa je prišel trenutek, ki je nujno 
potreboval Boga, pa je Bog posegel in na križu žrtvoval Sina, da bi rešil človeka. Zato je križ 
znamenje Božje ljubezni. Pogovorimo se z ministranti, kako sprejemajo simbol križa in kaj 
vsakemu posebej pomeni. Pomagajmo jim, da ta simbol čim bolje razumejo.

2. OZNANILO
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Najprej povadimo veliki križ in mali križ. Ministrantom 
pomagamo razumeti, da je veliki križ znamenje občestva 
z Bogom in med nami. Mali križ pa kliče blagoslov na naše 
misli, besede in dejanja.

Ko smo ponovili smisel in povadili narediti lepo znamenje 
križa, se usmerimo na pot Jezusovega križa med njegovim 
trpljenjem, kar imenujemo križev pot. Ministranti pri bo-
goslužju križevega pota lahko sodelujejo z branjem postaj, 
nošnjo križa ali sveč in razločnim odgovarjanjem. Povadimo, 
kako nosimo sveče in križ od postaje do postaje, kako beremo 
postaje in odgovarjamo na vzklike.

3. DEJAVNOST

Za sklep preberemo 12. postajo 
križevega pota:

Dvanajsta postaja: JEZUS UMRE NA 
KRIŽU 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. KER SI S 
SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

Jezus umira na križu. Odpusti vsem, se izroči Bogu, 
svojemu Očetu, in umre. Pod križem sta Mati Marija in 
učenec Janez, ki ga že vso pot zvesto spremljata. 

Marija in Janez sta iz ljubezni do Jezusa stala ob njem tudi tedaj, ko mu 
je bilo najtežje in so ga mnogi zapustili. Ali znam vztrajati v dobrem? 
Sem pripravljen obiskati kakega zapuščenega, bolnega ali onemogle-
ga človeka in mu pomagati? 

Da bi zapuščenemu Jezusu pokazal, da ga nočem zapustiti, se bom 
še v tem postnem času potrudil in obiskal kakšnega bolnika. Odslej 
bom še posebej pozoren do dedka in babice. 

Usmili se nas, o Gospod. USMILI SE NAS.

4. MOLITEV
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Pripomočki: patena, neposvečene hostije

SVETo oBhAjILo

april

Krožnik je obvezen del naših obedov. Ko je Janez Krstnik Jezusa poimenoval »Jagnje Bož-
je« je že dal slutiti, da bo postal pomembna duhovna hrana za vse nas. Vsaka hrana pa 
potrebuje posodo. Patena je taka dragocena posoda, ki je vredna, da drži Boga na sebi. 
Podobno kot Janez Krstnik, ki se je manjšal, stopal v ozadje, zato, da se je lahko Jezus 
večal, tudi bogato okrašena patena postane skoraj nepomembna, ko se Bog naseli na 
njej. Zato se bomo danes igrali igro tišine. Vzemimo si dve minuti in hodimo po cerkvi 
ali zunaj nje. Nič ne govorimo, samo opazujemo, kaj se dogaja. Bodimo samo nemi opa-
zovalci kot je nema opazovalka patena med spremenjenjem. Ko se čas tišine izteče, se 
pogovorimo, kaj smo videli in kako smo se počutili, ko smo bili le nemi opazovalci.

1. VSTOPNO MESTO
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Preselimo se sedaj v dvorano zadnje večerje in prisluhnimo evangeliju  
(Lk 22, 14-23):

Ko je prišla ura, je sédel k mizi in apostoli z njim. In rekel jim je: »Srčno sem želel jesti z 
vami to pashalno večerjo, preden bom trpel, kajti povem vam, da je ne bom več je-
del, dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu.« In vzel je kelih, se zahvalil in rekel: 
»Vzemite to in si razdelite med seboj, kajti povem vam, odslej ne bom več pil od sadu 
vinske trte, dokler ne pride Božje kraljestvo.« In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, 
jim ga dal in rekel: »To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin.« Prav 
tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preli-
va za vas. Toda glejte, roka tistega, ki me izdaja, je z menoj pri mizi. Sin človekov sicer 
gre, kakor je določeno, toda gorje tistemu človeku, po katerem je izročen.« Oni pa so 
se začeli spraševati, kdo izmed njih bo to storil. 

Apostoli so se verjetno kar malce čudili, ko je Jezus nadaljeval večerjo ob spomi-
njanju izhoda iz Egipta v svojo smer. Obstali so in prisluhnili postavitvi evharisti-
je. Da so slišali Jezusa in kar jim je hotel povedati, so morali sami utihniti. Sami so 
morali postati majhni, da je Jezus v njihovih očeh in ušesih postal velik. Evharisti-
ja ali sveta maša je za ministrante sicer priložnost za veliko akcije, ampak hkrati 
tudi nenehni boj, da pustimo, da je prvi igralec Jezus sam. To je težko. Utihniti in 
prisluhniti, umiriti se in sprejeti Jezusovo akcijo. Tudi patena izroči samo sebe v 
rabo, da bi Jezus po njej dosegel tudi moje srce. 

Priložnost za pogovor: Kako težko se v cerkvi spopadamo s tišino? Ali mi je tež-
ko biti pri miru? Ali se zavedam, da s svojim mirom in tišino, s svojo pridnostjo 
pozitivno vplivam tudi na vse tiste, ki so v cerkvi? Tako postanem orodje, preko 
katerega Jezus deluje. Podobno kot patena.

2. OZNANILO
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Povadimo z neposveče-
nimi hostijami, kako primerno in 
spoštljivo kot ministranti pri-
stopimo k svetemu obha-
jilu. Priklon, z »amen« iz-
povemo vero v Jezusovo 
prisotnost v svetem ob-
hajilu, nato se vrnemo 
do sedeža in z zaprtimi 
očmi še nekaj časa vztra-
jamo z Jezusom. Takrat 
nam je Jezus najbližje. To je 
priložnost za zahvale, pa tudi za 
kakšno prošnjo. Morda se pogovori-
mo, kako se različni ministranti borijo proti 
razposajenosti po obhajilu.

Ob koncu ministrantskega srečanja 
zmolimo molitev, ki jo po mnogih žu-
pnijah molijo ob koncu obhajila: 

Jezus, verujem v te; 
Jezus, upam v te; 

Jezus, ljubim te nad vse. 
Jezus tebi živim, 

Jezus tebi umrjem; 
Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen.

3. DEJAVNOST

4. MOLITEV
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Pripomočki: listi različnih 
barv, Marijin kip ali slika

Prisluhnimo evangeliju, ki prinaša srečanje med 
angelom in Marijo (Lk 1,26-38):

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaro-
čeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je 

vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh bese-
dah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, 

kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in 
se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kra-

ljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla ange-
lu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte 
in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, 
tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali 
nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica 
sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje. 

Z ministranti se zberemo v cer-
kvi ob Marijinem kipu ali oltarju. 
Za blagoslov srečanja skupaj zmolimo 
molitev Zdrava Marija. Voditelj razdeli lističe različnih barv. 
Vsak ministrant si izbere najljubšo barvo in obrazloži, zakaj 
mu je ta barva všeč. Pogledamo kip Marije in preverimo še 
barve njene obleke. Zakaj je Marija v teh barvah? Vsak mi-
nistrant pove svoje mnenje.

1.  VSTOPNO 
MESTO

2. OZNANILO

MARIjA IN ModRA  
       LITURGIČNA BARVA

maj

Pripravil: Sebastijan Tišler



29 | september | 2022/23 Ministrant

Po branju evangelija se vrnemo k barvam Marijine obleke. 
Kipi Marije, pa tudi mašni plašči za njene praznike, vsebu-
jejo veliko modre barve. Čeprav modra kot uradna bogo-
služna barva ne obstaja, jo velikokrat zasledimo v povezavi 
z Devico Marijo. Zakaj? Na tradicionalnih upodobitvah vidi-
mo, da Marijina obleka sestoji iz modre in rdeče barve (npr. 
brezjanska Marija Pomagaj). Modra je barva človeškosti, rdeča 
pa barva Boga. To nakazuje, da jo je Bog, ko je postala Jezusova 
mati, odel tudi z Božjo naravo. Marija, ki je bila obvarovana vsakega 
greha, je bila gotovo najlepši človek, njena človeškost je bila tako čista in sveta, da 
je njena modrina (človeškost) prav posebej sijala. 

V starem izraelskem izročilu najdemo še eno razlago, zakaj je Marijina barva mo-
dra. Modra barva je namreč Judom pomenila sledenje Božjim zapovedim in nje-
govi volji. V odlomku smo slišali: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po 
tvoji besedi« (Lk 1,38)!  Lahko bi rekli, da njene volje, njenega ega ni bilo oziroma 
da se je njena volja popolnoma zlila, poravnala z Božjo. Namesto da bi dvomila 
in si razbijala glavo, je zaupala Božji ljubezni in Božjemu načrtu. Zato sta se vanjo 
naselila mir in milost. 

Sledi kratek pogovor o mesecu maju, Marijinem mesecu. Pogovorimo 
se o pomenu šmarnic, kaj jim pomeni in kako gledajo na Marijo.

Marijina duša je bila čista. Vprašajmo se, 
kako je z našo. Vsak ministrant naj bi re-
dno hodil k sveti spovedi, da bi bil vreden 
bližine Boga. Čisto srce je najlepše okolje 
za Jezusa. Pogovorimo se, kako se na sve-
to spoved pripravimo, kaj nam pomeni, 
in kako pomembno je, da po Marijinem 
zgledu tudi mi služimo Bogu z najlepšo 
modro barvo, z barvo čistosti in dobrote.

Morda tudi preverimo, če je potrebno po-
vaditi izpostavitev Najsvetejšega in bla-
goslov z Najsvetejšim, kar se velikokrat 
zgodi v mesecu maju.

3. DEJAVNOST

Lepota Marijine duše nas vedno zno-
va prenavlja in poživlja, ko si želimo, 
da bi ji bili v svojem zaupanju v Bož-
jo voljo vsaj malo podobni. Zato za 
zaključek zmolimo, da bi tudi mi kot 
Marija zaupali in sledili Božji volji. 

Pod tvoje varstvo …

O Gospa moja …

4. MOLITEV



Ministrant 2022/23 | september | 30

Pripomočki: 
kadilnica, sveči, križ, 
dva listka za vsakega 
udeleženca, kuliji

RdEČA LITURGIČNA BARVA
junij

Rdeča barva je v bogoslužju barva Svetega Duha in 
mučeništva. Sveti Duh je v nas posadil semena mnogih talentov, hkrati 

pa nam daje priložnost, da razvijamo tudi tiste sposobnosti, v katerih ne blestimo 
ravno. Zato se bomo tokrat za uvod v doživljanje delovanja Svetega Duha igrali 
spoznavno igro »Tržnica«. Dobimo se pred cerkvijo. Vsak ministrant dobi en listek, 
ki ga razdeli na dva dela. Na enega napiše PODARIM, na drugega pa DOBIM. Pod 
PODARIM napiše veščino, za katero meni, da jo zna ali je v njej dober. Pod DOBIM 
pa veščino, ki bi si jo želeli pridobiti, se je naučiti od nekoga. Potem si oba listka 
obesi okoli vratu ali pripne na obleko in se sprehodi po prostoru, po tržnici. Vsak 
posebej si ogleduje, kaj so napisali drugi. Morda kdo obvlada veščino, ki se jo 
drugi želi naučiti in obratno. Igra se lahko razvije naprej tako, da se ministranti 
med seboj pogovarjajo, si postavljajo vprašanja, če 
jih kaj posebno zanima o njihovih sposob-
nostih in veščinah. Vodja po občutku 
presodi, koliko časa naj bo tržnica 
odprta. Potem voditelj povpraša 
ministrante, če so kaj zanimivega 
izvedeli, če so spoznali koga, ki 
bi jih lahko kaj naučil, če morda 
oni obvladajo veščino in bi lahko 
naučili druge.

1. VSTOPNO MESTO
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2. OZNANILO

Prisluhnimo poročilu iz Apostolskih del o prihodu tretje Božje 
osebe, Svetega Duha (Apd 2,1-13):

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenado-
ma 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 plame-
nom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili na-
polnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim 
je Duh dajal izgovarjati.  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, Galilej-
ci? 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 krajih 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 pomeni?« Nekateri pa so se norčevali in govorili: »Sladkega vina so se napili.« 

Binkošti so drugi najpomembnejši praznik v cerkvenem letu. Bogoslužna barva je rde-
ča, kar predstavlja barvo ognja, ljubezni in moči Svetega Duha. Sveti Duh je Božji dih, 
začetnik življenja. Prvi človek – Adam je bil ustvarjen iz rdeče zemlje, zato imajo v he-
brejščini isto besedo za »rdeč« in »živ«. Rdeča, binkoštna barva tako predstavlja življenje, 
ki se tudi ob mučeništvu ne uniči, pač pa spremeni v večno življenje. Smrtni dan mučen-
cev je rojstni dan za nebesa. Pogovorimo se o Svetem Duhu, o njegovi pomembnosti za 
Cerkev, za zakramente, za sveto mašo. Razložimo, kako smo v vsem odvisni od delovanja 
Svetega Duha. On je naša moč in sodelavec, brez katerega v Cerkvi nič ne deluje.

3. DEJAVNOST

Pomislimo, katere velike slovesnosti še 
imamo v župniji. Morda prvo sveto obha-
jilo ali sveto birmo, morda zakonske jubi-
lante ali zaključek veroučnega leta. To so 
slovesnosti, ki potrebujejo posebno pri-
pravo. Zato povadimo, kako poteka spre-
vod: kadilnica, sveči, križ in ministranti 
po velikosti, kako poteka birmovanje in 
škofova sveta maša. Vsa pestrost, ki jo 
ima bogoslužje, je sad Svetega Duha, ki 
nas dela rodovitne in dejavne.

Za zaključno molitev uporabimo listke 
z začetka kateheze. Postavimo se pred 
tabernakelj. Vsak ministrant naj z gla-
snim: »Hvala!« pred tabernakelj po-
loži listek, na katerem piše PODA-
RIM. Nato naj vsak vzame listek, 
na katerem piše DOBIM, in ga 
položi pred tabernakelj. Ob tem 
naj reče: »Prosim, če je Božja 
volja.« Z molitvijo Slavo Očetu 
sklenemo srečanje.

4. MOLITEV
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Karel de Foucauld,  
nepopolni brat

Svetost se pogosto plete na 
poteh, polnih želja, utrujenosti 
in neuspehov. To je primer Karla de 
Foucaulda, njegovih senc in meja, ki 
jih je doživljal pri svojem duhovnem 
zorenju v Sahari, ki se ji je predajal med 
zadnjimi. Knjiga Margarite Saldaña nudi 
boljše razumevanje zgodovinske osebnosti 
Karla de Foucaulda in odkriva njegov duhovni 
portret, ki tega »krščanskega marabuja« 
postavlja v tesno povezavo z iskanjem in 
vprašanji današnjega vernika.

Menih je postal 
znan po okrožnici Vsi 

smo bratje. Papež Frančišek 
ga navaja kot »še eno osebo 

globoke vere, ki je iz svoje intenzivne 
izkušnje Boga prehodila pot preobrazbe, 

dokler ni začutila, da je brat vsem«. Knjiga prinaša 
biografski in duhovni portret tega novega svetnika, 

»nepopolnega brata, ki je želel postati univerzalni brat, s 
ponižnostjo na poti, ki je bila že večkrat prehojena,« pravi 
avtorica.


