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UVODNIK

Dragi g. župniki, kaplani in voditelji ministrantskih skupin,
ta številka Ministranta je namenjena samo vam!

Tako je. Vsebinski koncept Ministranta se z letošnjim letom malenkost 
spreminja. V prvi številki zato ne boste našli koledarja, kot je bilo to v navadi 
dolga leta. Pa tudi nobene druge vsebine za otroke. Pač pa Ministrant, ki ga 
imate v rokah, vsebuje deset predlogov katehez za ministrantske skupine. 
Kateheze so zrasle na »domačem zeljniku«, saj smo jih napisali slovenski 
duhovniki in pastoralni delavci “pod budnim očesom” ljubljanskega škofijskega 
referenta za ministrante, g. Jureta Ferleža. 
Njemu in vsem piscem se za njihov prispevek iskreno zahvaljujem! 
Želim si in upam, da vam bodo kateheze prišle prav pri pripravi 
ministrantskih srečanj in vaj. To je bil cilj novega koncepta prve številke: da 
bi po svojih močeh pomagal poživljati ministrantsko pastoralo, za katero se 
zdi, da v zadnjih letih kar nekoliko zamira. 
Zato ste torej prejeli le en izvod revije. In to vse župnije, brezplačno. 
Kateheze so okvirno razdeljene po mesecih, vsaka pa obravnava eno tematiko: 
bogoslužni predmet, simbol ali osebo. Seveda ni potrebno uporabiti vseh 
predlogov, prav zlahka vzamete le posamezne dele, ki vam pridejo prav ... 
Kaj pa prihodnjih 5 številk? 
Te bodo podobne preteklim letom, le še bolj namenjene mlajšim ministrantskim 
bralcem, tam do konca 2. triade osnovne šole. Seveda pa bodo marsikaj 
zanimivega zase našli tudi starejši. 
In za konec: ali si lahko privoščim dve prošnji? 

- Moja želja je, da bi bil Ministrant v stiku z župnijami in v službi 
ministrantske pastorale. Zato se močno priporočam tako za poročila o 
ministrantskem dogajanju v vaših župnijah in dekanijah kot za odzive, 
predloge in ideje za tematike in izboljšave revije itd. 

- Seveda vas vabim tudi, da Ministranta, če ga v župniji še ne ali več 
ne naročate, naročite za svoje ministrante. In da jih spodbudite, da ga 
vzamejo v roke. Le tako bo revija lahko rasla.

Za oboje mi lahko pišete na elektronski naslov revija.ministrant@gmail.com ali 
pa osebno, če obiščete založbo Salve na Rakovniku v Ljubljani. 
V upanju, da bo nov list življenja Ministranta, ki bo kmalu dopolnil 40 let, še 
bolj pisan in v službi mladim, vas lepo pozdravljam.
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NAVODILO ZA VODITELJA
Prvi del kateheze naj poteka zunaj 
pred cerkvijo ali v učilnici. Zadnji 
del vstopnega mesta (zgodba) lahko 
preberemo v zadnjem delu cerkve. 
Potem se premaknemo v bližino 
tabernaklja, kjer ga bomo opazo-
vali in »preučevali«.
Iz kateheze o tabernaklju lahko 
voditelj izbere tudi samo posa-
mezni del ali kakšnega preskoči, 
če bi se zdel pretežek ali predolg.

V TABERNAKLJU TIHO BIVAŠ

Pripravil: Gašper M. Otrin SDB

september

A.   PANTOMIMA

Ker smo ministranti, bo naša naloga ta, da 
zgolj s pomočjo mimike, torej brez besed, s 
pantomimo, pokažemo nekatere stvari, ki se 
nahajajo ali jih uporabljamo v cerkvi. Za vsa-
ko stvar povabimo drugega ministranta, da jo 
prikaže ostalim, ki poskušajo ugotoviti, za kaj 
gre. Predlagane stvari za kazanje s pantomimo: 
kelih, oltar, večna luč, zvončki, misal, kadilnica, 
pala, vrčki, oltarni prt, monštranca, ciborij idr. 

Isto metodo lahko izvedemo kot tekmovanje med dvema ali 
več skupinami. Vsaka skupina izbere prostovoljca, ti potem istočasno izve-
jo besedo, ki jo morajo kazati s pantomimo. Skupina, ki prej ugotovi iskano 
besedo, dobi točko.

1. VSTOPNO MESTO
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C.   ZGODBA

Župnik je nekoč 
spraševal ministran-
te: »Na kaj pomisli-
te ob besedi „majhen 
šotor“?« Ministranti so 
hiteli odgovarjati, da gre za 
nekakšen šotorček sredi travni-
ka, v katerem se lahko igramo, spimo ali opa-
zujemo zvezdnato nebo. Nekateri so rekli, da 
v njem spijo skavti na taboru, spet nekdo v 
njem prebiva, ko gredo z družino na morje in 
kampirajo. 

Župnik jih je tedaj presenetil z vprašanjem: 
»Ali morda veste, kaj imata skupnega, če 
sploh kaj, šotor in tabernakelj v cerkvi?« Za-
vladala je nenavadna tišina in čudni pogledi 
ministrantov, ki niso točno vedeli, kaj želi žu-
pnik od njih izvedeti. Odgovora ni bilo, zato je 
župnik nadaljeval: »Vam bom pa jaz povedal! 
Beseda „tabernakelj“ izhaja iz latinščine in 
pomeni „majhen šotor“. Zanimivo, da lahko 
majhna omara, tabernakelj, pride do takšne-
ga imena. Šotor služi za spanje in varstvo 
pred mrazom in dežjem, šotore so uporabljali 
tudi Izraelci, ko jih je Mojzes peljal skozi pu-
ščavo in imeli so poseben šotor, v katerem 
so hranili nekaj, kar jim je pomenilo največ: 

skrinjo zaveze. V njej sta bili kamni-
ti plošči, na njih pa zapisanih deset 
zapovedi. Prav ta šotor je izraelsko 
ljudstvo spominjal na zavezo, ki jo je 
Bog sklenil z njimi in je bil zanje kraj 
posebne Božje bližine.«

»Sedaj se vam najbrž že bolj svita, 
kakšna je povezava med starozave-
znim šotorom in novozaveznim ta-

bernakljem,« je nadaljeval župnik. 
Nekateri ministranti so še ve-

dno zvedavo gledali, kaj 
točno jim želi povedati. 

Zato je župnik pripomnil: 
»Tabernakelj je za nas 
kristjane zelo pomem-
ben, kakor tisti šotor za 
Izraelce. V njem je na-
mreč spremenjen kruh, 

Jezusovo telo, ki je shra-
njeno na posebnem kraju 

v bližini oltarja.« »Zakaj 
samo kruh in ne vino?« se je 

glasilo vprašanje enega od mini-
strantov. »Ker bi se vino v tabernaklju 

pokvarilo,« je kratko odgovoril župnik.

»To, da je Jezus navzoč v tabernaklju, pa za-
znamuje še ena stvar. Morda veste, katera?« 
je župnik vprašal male radovedneže. »Seve-
da, to je „večna luč“, ki dan in noč sveti (zato 
ji pravimo večna) in je poleg tabernaklja. Ta 
luč sveti kot signal, podobno kot goreči grm, 
ki je bil za Mojzesa znamenje Božje bližine.

Za konec nam ostane samo še vprašanje, 
zakaj nas zunanjost tabernaklja ne spominja 
na šotor? Samo v nekaterih naših cerkvah 
bomo lahko našli, da je tabernakelj zagrnjen 
s prtom, morda pa ste to že lahko kje videli. 
In tedaj je tabernakelj lahko izgledal, kot že 
samo ime pove, kot „majhen šotor“ v kate-
rem prebiva Gospod.«*

* Prirejeno po: Honecker S., Ker sem ministrant, Salve,  
Ljubljana 2005, 12-13.

B.   ASOCIACIJE

Dinamika je primerna za malo starejše mi-
nistrante. Ministranti imajo nalogo, da na 
plakat ali na post-it lističe napišejo čim več 
asociacij na besedo »tabernakelj«. Nato 
jih skupaj preberemo in ugotovimo, 
kako in zakaj so povezane z dano be-
sedo. 

Isto dinamiko lahko izvedemo kot 
tekmovanje v dveh skupinah. Sku-
pina, ki najde več pravilnih aso-
ciacij zmaga.
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Po vstopnem delu kateheze se z ministranti prestavimo v cer-
kev. Povabimo jih, da gremo v tišini do tabernaklja in tam pred 
Njim pokleknemo in prisluhnemo življenjski zgodbi zavetnika 
ministrantov. Po odlomku se usedemo v prezbiteriju, v bližini ta-
bernaklja.

Kako si je sv. Dominik Savio želel prejeti prvo sveto obhajilo

Sveti Dominik Savio je naš zavetnik in svetnik mladih. Iz njegovega ži-
vljenja lahko vzamemo mnoge zglede tudi sami zase. Prisluhnimo, kako 

se je Dominik pripravljal na prejem prvega svetega obhajila. 
Bodite pozorni, ali bo kje omenjen tabernakelj.

2. ZGLED SVETNIKA

Pisalo se je leto 
1849. V tistih časih 

so šli otroci k ob-
hajilu, ko so bili stari 

vsaj enajst ali dvanajst 
let. Nekega dne se je ka-

plan Janez odkrito pogovoril 
z duhovniki iz bližnjih vasi: »Poslušajte, 
tu je deček, ki je za svojih sedem let zelo 
bister in pobožen kot angel. Kaj mislite, 
ali ga lahko pošljem k prvemu obhaji-
lu?« Okoliški duhovniki so bili mnenja, 
da bi želeli malega dečka najprej spo-
znati in se z njim pogovoriti, preden 
bi dopustili kaj takega. Deček jih je 
presenetil. »Ko so se dobro prepričali 
o Dominikovem zglednem vedenju, o 
znanju in njegovih željah,« piše kaplan, 
»so zanemarili vse pomisleke, da je 
premajhen, in sprejeli, da lahko tudi on 
prejme prvo obhajilo.« Tako je kaplan 
hitro sporočil Dominiku: »8. aprila, na 
Veliko noč, boš lahko prvič prejel sveto 
obhajilo.« Ko so ljudje iz vasi zvedeli za 
to, so godrnjali: 

»Prvo obhajilo? Saj ima komaj sedem 
let!« Najprej so ljudje pomislili, da se je 
duhovnik zmotil, a Dominik Savio je do-
kazal, da je lahko tudi sedemletni otrok 
pripravljen častno sprejeti Jezusa. 

Tiste dni se je dolgo zadrževal v cerkvi, 
gledal v tabernakelj in se pogovarjal 
z Gospodom. Prišla je Velika sobota 
1849. Zvonovi so zapeli v prazničnem 
tonu. Kristus je vstal! Dominikova 
mama Brigita se je potrudila, da bi se 
v njeni hiši vse svetilo od praznika: ju-
tri bo Velika noč, za njenega sina bo 
pomemben dan. Ko si je mama malo 
odpočila, je prišel k njej Dominik: 
»Mama,« ji reče, »jutri grem k prve-
mu obhajilu. Odpusti mi vse nevšeč-
nosti, ki sem ti jih naredil. Obljubim ti, 
da bom veliko boljši, pazil bom v šoli, 
ubogal bom, poslušal in bil spoštljiv.« 
Mame Brigite ni njen Dominik nikoli 
razočaral. »Kar miren bodi, Dominik. 
Prosi Gospoda, da te ohrani dobrega in 
prosi ga tudi za naju z očetom.«1

1 Povzeto po: Bosco T., Dominik Savio, Salve, Ljublja-
na 2015, 14-15.
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A.   OPAZUJMO, MOLIMO IN RAZMISLIMO

Ministrante sedaj povabimo, da se približajo tabernaklju, da 
opazujejo, kaj je na njem: kakšen simbol, barve, material, klju-

čavnica, velikost ... Potem jih povabimo, da se ga dotaknejo, da ga 
preiščejo tudi z dotikom (če je skupina velika, jih postavimo v vrsto, 

dva po dva). Potem tabernakelj odpremo in počastimo Jezusa. Poku-
kamo v tabernakelj in kaj vse je v njem, kako je izdelan. Pustimo mini-

strantom, da se lahko spoštljivo dotaknejo tudi notranjosti tabernaklja, 
da ga »preiščejo«. Počastimo Jezusa in zapremo tabernakelj.

3. VSEBINA

B.   KRATKA ZGODOVINA  
  RAZVOJA TABERNAKLJA

Najbolje bo, če voditelj predstavi spodnjo 
vsebino s svojimi besedami ali jo razdeli na 
tri dele in jo ministranti preberejo naglas ali 
kako drugače.

Že v prvih stoletjih krščanstva so hranili 
sv. Rešnje telo v cerkvah oz. zakristiji. Zna-
no je, da so kristjani nosili sv. evharistijo s 
seboj domov. Zato se zdi zelo verjetno, da 
so imeli tudi v cerkvah shranjeno presveto 
Rešnje telo. Dokaz za to imamo v kanonu 
Nicejskega cerkvenega zbora iz leta 325, ki 
naroča, naj se daje umirajočim sv. popotni-
ca (obhajilo). Iz tega lahko sklepamo, da so 
morali za vsak slučaj hraniti sv. evharistijo v 
cerkvah.

Kje se je hranila preveta evharistija v starih 
časih, govori apostolska konstitucija, ki veli: 
»Ko so vsi verniki, obeh spolov, prejeli sv. ob-
hajilo, naj diakoni vzamejo to, kar je ostalo in 
neso v pastoforij« - to je bil stranski prostor 
v zakristiji, na desni ali levi strani oltarja. Ni 
znano, kdaj so v zahodni Cerkvi začeli hraniti 
Najsvetejše v oltarju. Že v dobi Karolingov, v 
9. stoletju, kakor piše Admonitio synodalis, so 
Najsvetejše hranili v piksidi na oltarju.

Od 11. stoletja dalje so ponekod spravljali ev-
haristijo v posode, ki so imele obliko go-

loba - peristerium. Takšne posode so bile obe-
šene pod baldahinom nad oltarjem. Zaradi 
varnosti pa so začeli v 12. stoletju spravljati sv. 
evharistijo v omarico, ki je bila vdolbena v zid, 
navadno na evangeljski strani (leva stran) ol-
tarja ali pa v zakristiji. V nemškem prostoru so 
bile v 14. ali 15. stoletju namesto omaric v ste-
ni v navadi t. i. hišice presvetega zakramenta. 
To je bil lepo izdelan stolpič v prezbiteriju, na 
evangeljski strani. Tudi je bil običaj v srednjem 
veku, da so hostije hranili v koru – kjer so pro-
sto visele v zabojčku nad oltarjem – ali v sten-
skem tabernaklju ali zakramentalnem oklepu. 
Že v 13. stoletju so ponekod postavljali taber-
naklje na oltar, to pa je postalo v 16. stoletju 
običaj in tudi edino dovoljeno mesto za hram-
bo prevete evharistije.1

Pri sveti maši naj bi se redno obhajali s posve-
čenimi hostijami tiste svete maše, v taberna-
klju pa naj bi hranili le hostije, potrebne za ob-
hajilo bolnikov in drugih vernikov zunaj maše. 
Tudi je predvideno, kakšen naj bo tabernakelj 
in da je predviden samo en tabernakelj v cer-
kvi. Biti mora trden, iz lesa, kamna ali kovine. 
Biti mora čist in lepo okrašen, na dnu mora biti 
razgrnjen korporal.

1  Povzeto po: http://ad-dominum.blogspot.com/2013/09/
normal-0-21-false-false-false-sl-x-none.html (dne 17.8. 2019) 
in Richter K., Zakramentalna znamenja, Katehetski center 
Knjižice, Ljubljana 1993, 126-128.
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C.   KVIZ

Ko smo izvedeli veliko informacij o taberna-
klju, lahko izvedemo mini kviz in s tem po-
novimo vsebino kateheze. Metod na izbiro je 
več: z dviganjem roke, v dveh ali več skupi-
nah, za simbolno nagrado ipd.

A. Kaj pomeni latinska beseda tabernakelj? 
Majhen šotor.

B. Izraelci so imeli na poti skozi puščavo po-
seben šotor. Kaj je bilo v tem šotoru? Skri-
nja zaveze s tablama desetih zapovedi.

C. Zakaj v tabernaklju shranjujemo sv. Re-
šnje telo, ne pa tudi Rešnje krvi? Ker bi se 
vino hitro pokvarilo.

D. Kakšen povezavo ima večna luč s ta-
bernakljem? Da sveti dan in noč v bli-
žini tabernaklja in naznanja Jezusovo 

navzočnost v tabernaklju.

E. Katerega leta je šel komaj sedemletni 
Dominik Savio k prvem obhajilu? 1849.

F. Kateri praznik je bil tisti dan, 8. aprila, ko 
je Dominik prvič pristopil k obhajilu? Veli-
ka noč.

G. Kaj je Dominik počel v dneh, preden je 
prejel obhajilo? Veliko je molil pred taber-
nakljem.

H. Kaj je Dominik naredil večer pred pr-
vih obhajilom? Opravičil se je svoji mami 
za vse nevšečnosti, ki jih je povzročil, in ji 
obljubil, da se bo poboljšal.

I. Kako se imenuje »posoda«, kamor damo 
posvečeno hostijo, torej ko izpostavimo 
Najsvetejše v češčenje? Monštranca.

J. Koliko paten in koliko ciborijev je v našem 
tabernaklju?

K. Zakaj so začeli v cerkvah v prvih krščan-
skih časih shranjevati sv. Rešnje telo? Za 
obhajilo umirajočim.



4. MOLITEV
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A.   MOLITEV

Še enkrat skupaj pokleknimo pred Jezusa v tabernaklju in ga 
počastimo. Tabernakelj lahko tudi odpremo. Najprej pre-
beremo evangelij, nato razdelimo med ministrante 
spodnjo molitev napisano ali zmolimo kar mini-
strantsko molitev (pred ali po maši). Za zaklju-
ček duhovnik podeli blagoslov z Najsvetej-
šim (če ni duhovnika, končamo molitev kot 
sicer).

Evangelij: Jn 6,32-35

Jezus jim je dejal: »Resnično, resnično, 
povem vam: Ni vam Mojzes dal kruha iz 
nebes, ampak moj Oče vam daje resnični 
kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, 
ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.«

Tedaj so mu rekli: »Gospod, vselej nam daj 
tega kruha!« Jezus jim je dejal: »Jaz sem 
kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne 
bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne 
bo žejen.«

Molitev

Vsemogočni Bog, 
v Jezusu Kristusu, v sveti Evharistiji, si nam čisto blizu. 

Deliš nam spravo, nas krepčaš, 
nežno nas objemaš in nas imaš rad. 
Daješ se nam,  
da te smemo sprejeti v svoje roke in svoje srce. 
Za ta velik dar se ti iskreno zahvaljujemo. 
Vedno znova nas krepčaš s svojo bližino. 
Prosimo te, da bi te tudi mi imeli radi kakor  

sv. Dominik Savio in bi te častili kakor on. 
On naj nam izprosi potrebnih milosti,  

da pridemo nekoč vsi k Tebi in živimo s Teboj vekomaj.  
Amen.



Mesec oktober je mesec molitve rožnega venca, vendar na ministrantskih vajah ne 
bomo molili celega rožnega venca, saj bi ves čas porabili za molitev, kar ni narobe, ampak 
bomo za začetek zmolili molitev, ki jo molimo pred sveto mašo. Lahko pa za uvod sesta-
vite svojo ali uporabite priloženo molitev:

Molitev pred sveto mašo
Gospod Jezus Kristus, poklical si me v svojo službo. 
Danes bom stregel tvojemu duhovniku pri daritvi svete maše. 
Pomagaj mi, da bom to službo opravljal zgledno in tebi v čast. 
Nauči me, da se bom znal tudi jaz darovati za druge 
in z vsem srcem ljubiti tebe, moj Jezus. Amen.

Katehezo nadaljujemo z vprašanjem: Zakaj in kako moliti? Preidemo na Jezusa, ki je svoje 
učence, ki so ga prosili, naučil moliti. Nekdo od ministrantov prebere odlomek iz Svetega 
pisma:
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NAVODILO ZA VODITELJA
Pri tem srečanju naj bi ministranti vsaj 
približno spoznali svoj odnos do mo-
litve, vrste molitev, oblikovali mo-
litev pred in po sveti maši ter se 
o tem pogovorili, da bi tako sveto 
mašo, kot vsa srečanja začeli z 
molitvijo.
Pripomočki: 
• molitev pred sveto mašo ali 

katera druga – na večjem 
listu ali na manjših listkih za 
vse udeležence

• Sveto pismo
• listi in pisala

MOLITEV, MOJ STIK Z BOGOM

Pripravil: Boštjan Gorišek

oktober

1. VSTOPNO MESTO
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Nekoč je na nekem kraju molil. Ko je ne-
hal, mu je eden izmed njegovih učencev 
dejal: »Gospod, naúči nas moliti, kakor 
je tudi Janez naučil svoje učence.«  Re-
kel jim je: »Kadar molite, recite: Oče! 
Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvo-
je kraljestvo. Naš vsakdanji kruh 
nam dajaj od dne do dne  in od-
pústi nam naše grehe, saj tudi 
sami odpuščamo vsakomur, ki 
nam je dolžan, in ne vpelji nas 
v skušnjavo!«   (Lk 11,1-4)

2. SVETOPISEMSKI  

 ODLOMEK
A.   POGOVOR

•  Vsi poznamo molitev Očenaš, kaj pa vse 
ostale molitve? Naštejemo vrste molitve:
molitev kot prošnja, zahvala, češčenje, 
ustna in premišljevalna molitev; občestve-
na in zasebna molitev; vnaprej začrtana in 
spontana molitev, branje Božje besede …

•  Izkušnja molitve ministranta - kdaj mini-
stranti molijo:
skupna molitev doma v družni, jutranja in 
večerna molitev, pred jedjo in po jedi, pred 

testom …

•  Pomembno je poudariti, da je vedno prilo-
žnost za molitev - ko nekaj prosimo Boga in, še 
bolj pomembno, da se mu zahvalimo.

3. VSEBINA

B.   DEJAVNOST

Vsak ministrant na list napiše kratko molitev kot  
zahvalo ali prošnjo, ki jo bodo na koncu srečanja gla-
sno povedali/prebrali v cerkvi. V molitvi naj bo izra-
žena hvaležnost za poklic ministranta, za vsebino, 
ki so jo prejeli, in prošnja za blagoslov.

Včasih imamo občutek, da je molitev lepa in te-
koča, drugič, da je pusta in prazna. Molitev se 
nikakor ne da meriti s človeškimi merili. Bog 
dobro ve, kaj mu v molitvi prinašamo. Po-
membno je, da imamo v molitvi red in da ne 
molimo samo takrat, ko nam ugaja, ampak 
tudi takrat, ko nam molitev ne gre, kot bi 
si želeli. Dobra molitev prihaja iz srca in 
je sad naše lastne izkušnje. Poleg lastne 
izkušnje in vaje pa je vedno dobrodošla 
tudi izkušnja drugih, še posebej vodi-
telja ministrantov.

V cerkvi (pred oltarjem 
ali tabernakljem) vsak prebere 
svojo molitev, s katero se zahvali 
ali prosi Jezusa. 

4. MOLITEV



A.  KADILNICA IZ  
SANTIAGA DE COMPOSTELA

Na youtubu si skupaj ogledamo posnetek velikanske kadilnice v katedrali v romarskem 
središču Santiago de Compostela v Španiji (youtube.com/watch?v=C1WuFr2ZpAM; 
v iskalnik v youtubu lahko vpišemo »Santiago Throwing Smoke«). Nato se na kratko 
pogovorimo o tem, kar smo videli. So udeleženci že kdaj videli tako veliko kadilni-
co? Kaj si mislijo o njej? Zakaj mislijo, da je prišla v uporabo tako velika kadilnica?*  
Kakšne kadilnice pa uporabljamo mi? Ali radi skrbijo zanjo 
med bogoslužjem? …

* Takšna kadilnica je v Santiagu od 11. stoletja. Tako 
velika je bila, ker je v cerkev prihajalo tisoče romar-
jev, ki so tja pripotovali po mesec ali še dlje trajajo-
či pešpoti, kjer si niso imeli kje oprati oblačil in se 
primerno oprhati. Kadilo je zato nekoliko lajšalo 
smrad, ki so ga prinašali v cerkev. Da je bila celo-
tna cerkev ovita v dim, pa je povečevalo tudi njeno 
skrivnostnost in občutek svetega prostora. 
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NAVODILO ZA VODITELJA
Pripomočki: 
• projektor, računalnik  

(za dinamiko  1. A)
• plakat in flomaster  

(za dinamiko  2. B) 
• Sveto pismo

KADILO, SIMBOL  MOLITVE IN ČEŠČENJA

Pripravila: Martin Šuštar, Tilen Mlakar

november

1. VSTOPNO MESTO
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B.   VISLICE

Na plakat zapišemo 9 črtic za črke v 
besedi »kadilnica« in se z udeležen-
ci igramo vislice. (Da bo igra daljša, 
lahko pred besedo kadilnica lahko 
najdejo še kakšno drugo besedo, 
povezano z ministriranjem.)

Ko uganejo besedo kadilnica, se 
na kratko pogovorimo o njej. 
Kakšne izkušnje imajo z njo, za-
kaj mislijo, da jo uporabljamo 
pri maši…? (Ne podamo še 
odgovorov na vsa vprašanja, 
saj to sledi v nadaljevanju.) 

Udeležence povprašamo, če morda vedo, 
kje v Svetem pismu najdemo omembo ka-

dila? Omemb je seveda veliko. Že Izraelci 
v Stari zavezi so Bogu darovali živali ali pri-

delke in jih zažigali (spomnimo se le Kajna in 
Abla). Verjeli so, da se dim dviga k Bogu, da to-

rej preko dima zažganih daritev prihajajo bližje 
Bogu. Šele kasneje, ko so zgradili tempelj, pa so 

začeli zažigati tudi kadilo.

V Novi zavezi sta najbolj znana dva odlomka, ki ome-
njata kadilo. Na glas ju preberemo: 

Napoved rojstva Janeza Krstnika  
(Lk 1,5-11):

V dneh Heroda, kralja v Judeji, je živel duhov-
nik, ki mu je bilo ime Zaharija. Bil je iz Abíje-
ve duhovniške skupine, njegova žena pa je 
bila izmed Aronovih hčera; ime ji je bilo Eli-
zabeta.  Oba sta bila pravična pred Bogom. 
Živela sta brez graje, po vseh Gospodovih 
zapovedih in navodilih. Otrok nista imela, 
ker Elizabeta ni bila rodovitna, in sta bila 

že zelo v letih. Ko je bila na vrsti Zaharijeva 
skupina in je opravljal duhovniško službo pred 

Bogom, ga je po običaju duhovniške službe za-
del žreb, da je šel v Gospodovo svetišče zažgat ka-

dilo; 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. 

Obisk treh modrih (Mt 2,1-2.9b-11): 

Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z 
Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo 

namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« In glej, zvezda, ki 
so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko 

so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, 
njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali 

zlata, kadila in mire.  

2. SVETOPISEMSKI  

 ODLOMEK
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Nadaljujemo z razlago zgodovine in simbolike 
kadila ter kadilnice, pri čemer nam je lahko v 
pomoč besedilo v nadaljevanju. Najbolje je, da 
imamo kadilnico in čolniček pri sebi oz. gremo 
pri tem delu srečanja v cerkev, da lahko neka-
tere stvari razložimo bolj nazorno.

V novembru nas praznik vseh svetih povabi, 
da v duhu zremo v nebesa, kjer brezštevilna 
množica naših prednikov doživlja veselje, 
kakršno si mi želimo tukaj na zemlji. Dim ka-
dila, ki se dviga pod strop, nas spominja, da 
vse naša molitve in dobra dela se dvigajo k 
Bogu kot prijeten dar, kot beremo 
v Psalmu 141: »Moja molitev 
naj se kakor kadilo usmer-
ja predte, vzdigovanje 
mojih rok kakor večer-
na daritev.« Ravno 
kajenje ob slovesnih 
mašah to zaupanje 
v božjo naklonjenost 
in navzočnost še bolj 
poudari. Veseli smo, 
da nam je v našem 
prizadevanju in uspehu 
Bog blizu, zato je kajenje 
tudi znamenje veselja. 

Zažiganje kadila v bogočastni 
namen je bilo v navadi vedno in pri vseh 
narodih. V templju v Jeruzalemu so zažigali 
kadilo vsak dan, zjutraj in zvečer. Kristjani 
prva stoletja v liturgiji niso uporabljali kadi-
la, ker je bilo ob preganjanju zažiganje kadila 
rimskim bogovom v čast znamenje odpada 
od krščanstva. Pri pogrebih pa so tudi kristja-
ni že v najstarejši dobi rabili dišeče kadilo, pa 
ne v liturgične namene, ampak zavoljo prije-
tnega duha.

V 4. stoletju po verski svobodi so sprejeli ka-
dilo v krščansko liturgijo. Najstarejša litur-
gična uporaba kadila je povezana z branjem 
evangelija in najprej simbolizira češčenje vla-

darja Kristusa, hkrati pa je tudi znamenje 
vonja njegovega nauka. 

Razlog, zakaj Cerkev v liturgiji tako pogo-
sto uporablja kadilo, je simboličen pomen 
kadila. Zažiganje kadila je simbol molitve, 
češčenja, pa tudi simbol duhovnega očišče-
vanja. Pokaditev je znamenje Božje bližine, 
zato ta obred uporabljamo ob različnih slo-
vesnostih. Je izraz praznične radosti in slo-
vesne molitve. V znamenje Bogu dolžnega 
češčenja zažigamo kadilo pred Najsvetejšim 
zakramentom. Prijeten vonj kadila nam je v 
pomoč zoper neprijeten duh trohnobe; zato 
nam kajenje pri raznih zakramentalih (pri po-
grebu, pri blagoslovih) simbolično pomeni 

notranje očiščevanje in obrambo 
zoper hudobnega duha. 

V liturgiji se kot kadilo 
uporablja smola iz dre-

ves vrste bosvelije 
(bosswellia), ki raste 
v Indiji, Južni Arabiji 
Afriki. V trgovini se 
prodaja v zrncih in 
kosih. Dovoljeno je 

tudi pravemu kadilu 
dodati nekoliko drugih 

dišav, npr. drobno razre-
zanega cveta sivke.

Čolniček je posoda iz kovine, 
ponavadi v obliki barčice (od tod 

ime čolniček), ki vsebuje kadilo. Nosi se sku-
paj s kadilnico.

Kadilnica: Redno je iz kovine iz srebra ali po-
srebrena, na katero so pritrjene verižice. V 
spodnjo skodelo položimo tleče oglje in nanj 
potrosimo zrnca kadila. Zgodnji del kadilnice 
je izbočen nad skodelo in ima luknjice, skozi 
katere se širita vonj in dim. S pomočjo dvi-
žnega mehanizma pokrov dvignemo in spu-
ščamo, ko je potrebno dodati kadilo. 

Kadilnica in čolniček se nosita vedno skupaj. 
Uporabljata se na začetku maše, pri evan-
geliju in med darovanjem; ponekod ju upo-

3. VSEBINA
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rabljajo tudi pri povzdigovanju. Kadilnica se vedno uporablja pri 
izpostavitvi Najsvetejšega.

Kadilnica se nese v desni roki; z mezincem držimo gornji del ka-
dilnice, s palcem pa verižico za dvigovanje pokrova; levo roko 
imamo položeno na prsi. Če je ministrant sam, drži v levi roki 
čolniček.

Iz knjige Ker sem ministrant (Salve, 2005):

Pri svečani sveti maši poleg križa in svečnikov ne sme manj-
kati niti kadilnica. Kadilo so v starih orientalskih kulturah 
uporabljali kot daritveno kadilo, ki bi naj slavilo in pomirilo 
bogove. V starih sredozemskih kulturah pa je bil običaj, da 
so pred bogatimi možmi nosili ponev z dišavami kot sim-
bol počastitve. To je bil pri prazničnih slavjih del obreda.

Nošenje kadila v posodici, ki je zaprta in visi na verižici, 
so sprva uporabljali pri svetih mašah ob svečanem 
prihodu papeža in pri procesijah, ki so jih vodili 
cerkveni dostojanstveniki. Iz tega se je razvi-
lo kajenje oltarja, ki pomeni časten pozdrav 
Kristusu. Pri tem duhovnik s spremljevalci 
po navadi obhodi oltar. 

Vaja dela mojstra:

Ob koncu še obnovimo znanje udeležen-
cev o konkretnem ravnanju ministrantov 
s kadilnico. Še posebej tisti ministranti, ki 
med mašo še niso skrbeli za kadilnico in čol-
niček, naj imajo možnost, da se v tem preiz-
kusijo. z njimi zvadimo, kakšne zadolžitve ima 
ministrant kadilničar pri vstopu v cerkev s pro-
cesijo, kakšne med kajenjem pri evangeliju in 
kakšne med darovanjem. Preizkusimo tudi, 
kako prižgati oglje, ne da bi poškodovali 
sebe ali svojo okolico.  

Ob zaključku zmolimo to ali katero drugo molitev:

Nebeški Oče, naj se kot vonj blagodišečega kadila dviga 
pred tvoje Božje veličastvo molitev vsega tvojega ljudstva. 

Tvoji smo in se tebi, svojemu Očetu, priporočamo, da bi bili dobri 
in požrtvovalni strežniki, da bomo tebi v veselje in Cerkvi v ponos. Po 

Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Slava Očetu …

4. MOLITEV
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NAVODILO ZA VODITELJA
Pripomočki: 
- čajne svečke, 
- vžigalnik in/ali vžigalice
- Sveto pismo ali odlomek  

Mt 5,13-16 na listu
- molitev »Spomni se, premila 

Devica Marija« na listkih za 
vsakega udeleženca

SVEČA, KRISTUSOVA LUČ
Pripravil: Sebastijan Likar

december

1. VSTOPNO MESTO

Če je lepo vreme, se dobimo zunaj pred cerkvijo,  
sicer pa v cerkvi. V tem primeru se kljub začetni igri  
obnašamo spoštljivo.

Najprej se lahko igramo igro GNILO JAJCE. Za gnilo jajce uporabimo čajno svečko. Po igri 
voditelj vzame svečko in predstavi današnjo temo – LUČ. Prej je bila igra, sedaj bomo ko-
ristno uporabili luč, ki nam v času zime, ko je tema, pride zelo prav.

Ministrantom razdelimo vsakemu svojo čajno ali drugo svečko. 

Kaj potrebujemo, da prižgemo svečko? PLAMEN. 

Ima kdo vžigalnik, vžigalice? Če nimamo tega plamena, bomo težko prižgali sveče. 

(Morda pripravimo velikonočno svečo, jo prej prižgemo, da potem prižgemo naše svečke. Ob 
tem lahko opozorimo, da z adventom začenjamo cerkveno leto, ki gre nato proti veliki noči, 
ko bomo slavili Jezusovo vstajenje. Luč bo premagala temo. Življenje bo premagalo smrt.)

Za zaključek je lahko molitev: zmolimo Zdravamarijo za to, da bi mi postajali luč – da bi 
skupaj z Jezusom v tem svetu delovali za dobro. 
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Nekdo od starejših ministrantov ali vo-
ditelj prebere naslednji svetopisemski 
odlomek:

»Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s 
čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da 
se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste 
luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne 
more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo 
in ne postavljajo pod mernik, temveč 
na podstavek, in sveti vsem, ki so v 
hiši. Takó naj vaša luč sveti pred 
ljudmi, da bodo videli vaša dobra 
dela in slavili vašega Očeta, ki je 
v nebesih«. (Mt 5,13-16).

Po prebranem odlomku polo-
žimo Sveto pismo (list) z evan-
geljskimi besedami nekam 
pred oltar. Nato povabimo 
ministrante, da svoje svečke 
položijo okrog evangelija.

2. SVETOPISEMSKI  

 ODLOMEK
A.   POGOVOR

Pogovorimo se o svetopisemskem od-
lomku:

1.  Kaj hoče Jezus povedati svojim učen-
cem (nam)?

2.  Ali imamo kristjani bolj odgovorno 
poslanstvo od drugih ljudi? Se nam zdi, da 
smo res bolj luč?

3.  Kaj pa pomeni ministrantska služba? Ali 
morajo biti ministranti večji zgled pošteno-
sti in pridnosti od drugih v cerkvi?

4.  Naredimo en sklep pri ministriranju: Kje se 
bomo v adventu potrudili postajati bolj luč? 
Katere dolžnosti bomo bolj vestno izpolnjevali 
pri ministrantih? … Lah-
ko se domenimo tudi 
za skupno akcijo – 
kot pomoč bližnje-
mu …

3. VSEBINA

B.   VAJA DELA MOJSTRA

Lahko povadimo, kako: 

-  prižigamo luči na oltarju … 

-  prižigamo luči na višjih svečnikih …

-  ugašamo sveče …

-  ali znamo ravnati s kajfežem …

-  se pravilno prižiga z vžigalicami 
…

-  kaj naredimo, če nam v proce-
siji sveča ugasne …

-  opozorimo, da je potrebno 
previdno ravnati z uporablje-
nimi vžigalicami ipd. …

Pripravimo 
listke, da lahko ministranti 
vzamejo domov molitev na čast Mariji:

Spomni se, premila Devica Marija, da še 
nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapusti-
la, ki je k tebi pribežal, tebe pomoči prosil 
in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupa-
njem hitim k tebi, o devic Devica in Mati. K 
tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik 
klečim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mo-
jih besed, temveč milostno me poslušaj in 
usliši. Amen.

4. MOLITEV
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NAVODILO ZA VODITELJA
Pripomočki: 
• zvit časopisni papir
• Sveto pismo
• igra spomin in simboli  

sv. krsta

KRŠČENI V NJEGOVEM IMENU

Pripravil: Boštjan Gorišek

januar

1. VSTOPNO MESTO

IGRA

Udeleženci se postavijo v krog z enim igralcem (prostovoljcem) v sredini. Ta ima v roki 
zvit časopisni papir, s katerim bo lahko soigralce udaril po glavi (ne da bi koga poškodo-
val). Igra se prične, ko nekdo iz kroga pokliče po imenu soigralca iz kroga. Poklicani mora 
poklicati naprej naslednjega igralca. Naloga prostovoljca v sredini je, da rahlo udari po 
glavi poklicanega, še preden on pokliče naslednjega. Če mu to uspe, ga v sredini zamenja 
“zadeti” igralec, sam pa stopi na njegovo mesto v krogu.

Ker se ministranti med seboj že poznajo, dvignemo težavnost tako, da se igralci kličejo po 
svojih krstnih zavetnikih (vodja ministrantov se predhodno pripravi, da izve krstne zave-
tnike ministrantov, v primeru če kdo ne bi vedel svojega zavetnika). 

Kratek pogovor 
- Med igro smo bili večkrat poklicani po imenu. Imaš rad svoje ime? Veš, zakaj se tako ime-

nuješ? Kdo ti je izbral ime? Kdo je tvoj krstni zavetnik? 
- Ko smo bili krščeni, je duhovnik spregovoril naslednje besede: “Mojca/Jan, jaz te krstim 

v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.”
- S krstom smo bili sprejeti v skupnost vernih, postali smo Božji otroci. 
- Pri krstu smo nagovorjeni v imenu našega Gospoda.
- Pripovedovanje: kako se vi spominjate svojega krsta, ga praznujete? 
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Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v 
Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. 
Brž ko je stopil iz vode, je zagledal 
nebesa, ki se razpirajo, in Duha, 
ki se je spuščal nadenj kakor 
golob. In zaslišal se je glas iz 
nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, 
nad teboj imam veselje.«  
(Mr 1, 9 – 11)

2. SVETOPISEMSKI  

 ODLOMEK A.   DELO PO SKUPINAH

Skupino razdelimo v več podskupin 
(podskupine oblikujemo tako, da 
ima vsaka starejšega oz. izkušenega 
ministranta ter da je v vsaki skupini 
tudi kakšen novinec). Vsaka podsku-
pina dobi igro spomin, ki je narejenaa 
tako, da so na sličicah simboli zakra-
mentov (vseh sedmih). Naloga vsake 
podskupine je, da poišče tiste simbole, 
ki jih uporabljamo pri zakramentu svete-
ga krsta (krizma, krstna voda, belo obla-
čilo, krstna sveča). 

Prav tako se pogovorijo o 
nalogah ministranta pri 
sv. krstu. 

3. VSEBINA

B.   SKUPNI DEL

Skupaj si ogledamo simbole in bo-
goslužne predmete, potrebne za sv. 
krst. Prinesemo vrč, krizmo, krstno 
svečo, stopimo do krstnega kamna … 
ter pomen vsakega tudi razložimo. 

Nato se pogovorimo tudi o nalogah mi-
nistranta pri svetem krstu (predhodna 
priprava in nato ministriranje med ob-
redom sv. krsta). 

Pogovorimo se lahko tudi o naših zavet-
nikih in godovih. Povabimo jih, da vsak 
udeleženec pove, kdo je njegov zavet-
nik, po čem je znan in kdaj goduje. Če 
vsi ministranti ne vedo, kdo so njihovi 
zavetniki in kdaj godujejo, poskušamo 
poiskati odgovor na to vprašanje. 

Razložimo, da se ob prihodu ali izhodu iz 
cerkve z blagoslovljeno vodo pokrižamo, 
da se spomnimo na naš krst, ko smo posta-
li Božji otroci. Podobno je pri blagoslovih, 
ko nas duhovnik poškropi z blagoslovljeno 
vodo. 

Nato v cerkvi spoštljivo in z razmislekom 
vsak udeleženec z blagoslovljeno vodo na-
redi znamenje križa in izreče: “Krščen sem 
bil v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen.” To lahko stori vsak posebej, ne vsi 
skupaj, da damo tem besedam in gesti še 
večji pomen in spoštljivost. 

4. MOLITEV
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NAVODILO ZA VODITELJA
Prvi del kateheze naj poteka zunaj pred 
cerkvijo ali v učilnici. Zadnji del vstopne-
ga mesta (zgodba) preberemo pred am-
bonom. Iz kateheze o ambonu lahko vodi-
telj izbere tudi samo posamezni del ali 
kakšnega preskoči, če bi se zdel pretežek  
ali predolg.
Pripomočki: 
• svetopisemski odlomki za 

dinamiko  1.A
• post-it listki in pisala za 

dinamiko 1.B
• evangeliarij (ali lekcionar)
• dve sveči za liturgijo
• kadilnica in čolniček

AMBON, MIZA BOŽJE BESEDE

Pripravil: Gašper M. Otrin SDB

februar

A.  SVETOPISEMSKA PANTOMIMA

Ministrante razdelimo na 3 ali 4 skupine (odvisno od tega, koliko jih je). 
Vsaki skupini damo en svetopisemski odlomek (razdelimo Sveta pisma ali 
kopije odlomkov). Nato imajo skupine 5 min časa, da ta odlomek zaigrajo s 
pantomimo, torej brez besed. Medtem morajo drugi (šele po končani panto-
mimi) ugotoviti, za kateri odlomek gre. Razdelimo te ali druge odlomke:

-  Jezus pomiri vihar (Mr 4,35-41),
-  Jezus blagoslavlja otroke (Mr 10,13-16),
-  Jezus ozdravi slepega Bartimaja (Mr 10,46-52),
-  Jezus pokliče štiri ribiče (Mr 1,16-20).

1. VSTOPNO MESTO



C.  ZGODBA

Župnik je nekoč spraševal ministrante: Na kaj 
pomislite ob besedi »tribuna«? Med ministranti se 

vedno najde veliko nogometnih navdušencev, zato so 
drug čez drugega hiteli z odgovori: nogomet, tekma, 

navijači, hrup, sirene, Barca, Juventus, košarka, Dončić 
... Župnik je navdušeno prikimal: Tako je! Kdor se je 

spomnil na športni stadion, verjetno tudi ve, zakaj so 
prostori na tribunah tako dragi. Ne samo zaradi sedežev, 

predvsem zaradi lepega razgleda in pregleda, ki ga lahko 
ima gledalec na tekmo. 

Kaj pa ima vse to opraviti z ambonom, ki ga imamo v cerkvi, 
ali pa s prižnico, kjer jo še imajo? Najbrž ste že ugotovili, da 

gre za to, da tako z ambona kakor s tribune lepše vidimo. Be-
seda ambon izhaja iz grščine in pomeni »stopiti na«. Prvotno 

je opisovala tribuno v grški cerkvi, na katero so stopili, ko so 
peli vmesne napeve in brali berila. S te dvignjene ploščadi so 

pevca ali bralca lažje slišali in bolje videli. Ta ploščad se ni ohra-
nila, namesto nje so naredili nam znani ambon in ga postavili 

poleg oltarja. Ambon je zato miza Božje besede, središče bese-
dnega bogoslužja. V nekaterih cerkvah imajo dva ambona, je na-

daljeval župnik. Enega uporabljajo za uvode in zaključke pri mašah, 
za prošnje in razna oznanila, drugega pa za branje Božje besede in 

za pridiganje.*

*Prirejeno po: Honecker S., Ker sem ministrant, Salve, Ljubljana 2005, 10.
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Po vstopnem delu kateheze prisluhnimo še življenjski zgodbi zavetni-
ka ministrantov.

Kako pobožno je sv. Dominik Savio stregel pri sveti maši

Sveti Dominik Savio je naš zavetnik in priprošnjik. Iz njegovega življenja 
lahko vidimo veliko različnih primerov njegove pobožnosti pa tudi mini-
striranja in vzamemo zglede sami zase. Prisluhnimo, kako je Dominik, kljub 
zunanjim nevšečnostim, zvesto obiskoval sveto mašo. Bodite pozorni na nje-
govo vedenje in na to, kako ko se je naučil ministrirati.

Kaplan v Dominikovem kraju je bil Janez Buča. Smešen priimek, a ta duhovnik je bil 
res dober duhovnik. V Morialdo, kjer je bila Dominikova domačija, je prišel leta 1847 
in družina Savio mu je segla do srca. Oče Karl je bil pošten mož, kovač po poklicu, 
mama Brigita pa šivilja in gospodinja. Bila je preprosta ženska, delavna in nežna, in 
je svoje otroke učila dela in molitve. Kaplan je večkrat videl Dominika, ko je prihajal v 
cerkev: drobna otrokova ročica se je skoraj izgubila v mogočni očetovi roki. Zgodilo se je 
nekega zimskega jutra, ko sta kaplan Buča in Dominik Savio postala prijatelja.

B.  ASOCIACIJE

Dinamika je primerna za 
malo starejše ministrante. 
Ministranti imajo nalogo, 
da na plakat ali na post-
-it lističe napišejo čim več 
asociacij na besedo »am-
bon«. Nato jih skupaj 
preberemo in ugotovi-
mo, kako in zakaj so po-
vezane z dano besedo. 
(Isto dinamiko lahko 
izvedemo kot tekmo-
vanje v dveh ali več 
skupinah. Skupina, ki 
najde več pravilnih 
asociacij, zmaga).

2. ZGLED SVETNIKA
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Kaplan je zgodaj zjutraj prihajal v cerkev, za-
vit v plašč, da bi daroval sveto mašo. Bil je 
hud mraz in spraševal se je, če bo sploh kdo 
prišel v takem vremenu k maši. V daljavi je na 
cerkvenem stopnišču pred vhodom zagledal 
nekaj podobnega majhni gmoti. Približal se 
je. Bil je otrok, ki je naslanjal glavo na vrata: 
molil je. Bil je Dominik Savio. Dobri duhovnik 
je ostrmel: »Kaj delaš tu, Dominik?«

Otrok se je zdrznil. Bil je ves premražen. »Ča-
kam, da se začne maša,« je rekel.

»Vstopi, vstopi, mraz je. Pojdiva pripravit ol-
tar.« Tistega leta se je Dominik, bilo mu je ko-
maj pet let, naučil ministrirat pri sveti maši. 

Vzpel se je na prste, da bi nesel veliko knjigo 
k oltarju. Hotel jo je nesti sam, saj je v knjigi 
Božja beseda. Kaplan Janez in Dominik sta 
postala prijatelja. Ko sta se srečala na cesti, 
mu je Dominik pritekel naproti. Mnogokrat 
ga je kaplan našel zgodaj zjutraj ob cerkvenih 
vratih, ko je čakal na sveto mašo. »Včasih,« 
piše kaplan, »so bila tla blatna in je deževalo 
ali snežilo.« V svojo beležko je kaplan Janez v 
tistem času zapisal takole: »To je zelo obeta-
ven mladenič. Bog daj, da bi mu bila omogo-
čena pot k zorenju tako dragocenih sadov.«*

* Povzeto po: Bosco T., Dominik Savio, Salve, Ljubljana 2015, 
9-10.

A. OPAZUJMO AMBON

Ministrante sedaj povabimo, da 
se približajo ambonu, da opazu-
jejo, kaj je na njem: kakšni simboli 
so morda na njem, barve, material, 
poslikava ... Potem jih povabimo, 
da se ga dotaknejo, da ga preiščejo 
tudi z dotikom (če je skupina velika, 
jih postavimo v vrsto, dva po dva). 
Povprašamo jih lahko tako ali dru-
gače:

-  Kakšen se vam zdi naš ambon?
-  Ste v kakšni cerkvi že videli dru-
gačne ambone? Kakšne?
-  Kaj se vam zdi najpomembneje 
pri ambonu?
-  Ali mislite, da moramo imeti do 
ambona spoštljiv odnos? Zakaj?
-  Ali ministrant lahko bere pri am-
bonu? Kdaj ja, kdaj ne?
-  Kdaj med mašo se ambon upora-
blja in kdo ga uporablja?

3. VSEBINA
B. AMBON  

IN NJEGOVA VLOGA

Najbolje bo, če voditelj predstavi spodnjo vsebi-
no s svojimi besedami tako ali drugače.

Ambon je prostor, namenjen Božji besedi. 
Oblika naj se navezuje na oltar, seveda ne da 
bi zmanjševala prvenstveno vlogo oltarja. 
Njegova postavitev naj bo zamišljena v bliži-
ni občestva (kot pove liturgična tradicija, ne 
znotraj prezbiterija) na tak način, da je mogo-
ča procesija z evangeljsko knjigo in slovesno 
oznanilo besede v velikonočnem duhu. Naj 
bo primeren tako po dostojnosti kot po funk-
cionalnosti, postavljen naj bo tako, da bo ob-
čestvo moglo videti in poslušati služabnike, ki 
ga bodo uporabljali. Ne zadošča kakršnokoli 
stojalo; zahteva se dvignjena dostojanstvena 
tribuna, najbolje nepremična, ki bo že sama po 
sebi zgovorna, zmožna odmevati Besedo, tudi 
ko tam ne bo nikogar, ki bi jo oznanjeval. Poleg 
ambona je mogoče postaviti veliki svečnik za 
velikonočno svečo.1

1  Italjanska škofovska konferenca, Načrtovanje novih cerkva. 
Preureditev cerkva, Cerkveni dokumnti, Družina, Ljubljana 
1999, 17.
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C. AMBON MED BOGOSLUŽJEM

Ko smo pobližje pogledali, kakšna je vloga ambona, se sedaj osre-
dotočimo na to, kakšen odnos ima do ambona ministrant in kdaj med 
obhajanjem bogoslužja ima opravka z ambonom. 

Med sveto mašo lahko ministrant pri ambonu bere berilo, psalm ali prošnje oz. s svečami 
ali kadilnico spremlja evangelijsko knjigo (evangeliarij), iz katere bo diakon ali duhovnik 
prebral evangeljski odlomek.

- Ministrant bere berilo, psalm ali prošnje: Ministrant se mora zavedati, da branje ni 
nastopanje. Pomembno je že, kako ministrant pride do ambona, kako vstane in hodi k 
ambonu. K ambonu se napoti slovesno, ne napihnjeno, z zavedanjem, da gre oznanjat 
Božjo besedo. Če gre mimo oltarja, se na sredini prikloni. Nato je pomemben očesni 
stik. Ko ministrant pristopi k ambonu, malo počaka in s pogledom obide občestvo, zbra-

no v cerkvi, kar pomeni, da je Božja beseda namenjena prav njim. Prva stvar je 
napoved berila, ki nam pove, iz katere knjige je odlomek, nikakor pa naj ne 

bere naslova berila (ki je sicer vedno napisan). Med branjem je primer-
no pogledati po ljudeh na ključnih mestih, ne pa za vsakim stavkom. 

S sklepnim vzklikom: »To je Božja beseda,« ali kako drugače mini-
strant poslušalcem naznani, da se je brala Božja beseda, in v znak 

hvaležnosti vsi odgovorijo: »Bogu 
hvala.« Pri tem vzkliku je primerno, 
da ministrant gleda ljudi, katerim je 
bila Božja beseda namenjena. Mini-
strant zapusti ambon šele takrat, ko je 
branje zares končano, to je, ko ljudje 
odgovorijo: »Bogu hvala.« Nato odide 
nazaj na svoje mesto in, če gre mimo 
oltarja, se spet globoko prikloni.

Dostojanstvo Božje besede terja, da je v Cerkvi poseben prostor, kjer se oznanja, in 
h kateremu se med besednim bogoslužjem sama od sebe obrača pozornost verni-
kov. V vsaki cerkvi mora biti v skladu z njenim slogom ambon tako postavljen, da 
oznanjevalce besede verniki lahko dobro vidijo in slišijo. Na ambonu opravljamo 
branja, psalm z odpevanjem in velikonočno hvalnico, lahko pa je tam tudi pri-
diga in prošnje za vse potrebe. Manj primerno pa je, da bi na ambon šel 
razlagalec, pevec ali zborovodja.2

Za oznanjevanje Božje besede mora biti v cerkvi prostor, ki je so-
razmeren s pomembnostjo Božje besede. Ta prostor mora biti 
nekoliko vzvišen, imeti mora trdno osnovo in mora biti dosto-
janstven. Predvsem pa mora skupnosti omogočiti pozorno 
poslušanje besednega bogoslužja.3 

2 Ibid., 92
3 Richter K., Zakramentalna znamenja, Katehetski center Knjižice, Ljubljana, 1993.



D. VAJA DELA MOJSTRA

Na tem ministrantskem srečanju imamo ide-
alno priložnost, da skupaj povadimo slovesen 

prenos evangeliarija s svečarji in kadilničarjem. 
Imamo tudi priložnost, da poizkusimo, kako zgle-

da branje Božje besede. Ministranti se bodo največ 
naučili tudi tako, da opazujejo druge in potem po-

ročajo, kaj je bilo pravilno in kaj ne (kakor nekakšna 
komisija – kar lahko postane igra učenja). Če je skupina 

velika, se lahko razdeli na dva dela: (i) bralci Božje bese-
de in (ii) spremstvo pri prenosu evangeliarija.
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- Ministrant nosi svečo ali kadilnico, s 
katero spremlja evangeliarij: ob nede-
ljah, slovesnih praznikih ali ob posebnih 
priložnostih ministrant spremlja knjigo z 
evangeljskimi odlomki oz. evangeliarij, 
ki je znamenje samega Kristusa in zato 
uživa največje spoštovanje. Običajno 
evangeliarij ob začetku bogoslužja dia-
kon ali duhovnik prinese v sprevodu in ga 
položi na oltar ali na posebno, za to pri-
pravljeno stojalo. Kadar imamo pri maši 
slovesni prenos evangeliarija k ambonu, 
ministranti med psalmom ali berilom pri-
pravijo kadilnico in dve sveči. 

Po mašnem berilu, med petjem aleluje, 
glavni mašnik najprej naloži kadilo v ka-
dilnico, ki mu jo je prinesel ministrant, na-
kar gre diakon ali duhovnik v spremstvu 
kadilničarjev in svečarjev k evangeliariju, 
ga slovesno dvigne nad glavo in po kraj-
ši ali daljši poti v spremstvu ministrantov 
nese k ambonu. Tam ga odloži na ambon, 
napove evangeljski odlomek, pokadi knji-
go in bere odlomek. Med tem svečarja 
stojita ob knjigi, prav tako ob strani stoji 
kadilničar, in pozorno spremljajo vsebino 
odlomka. Po končanem branju in sklepu 
bralec odnese evangeliarij na za to do-
govorjeno mesto. Svečarja ga navadno 
spremljata in odložita sveči ob knjigo, 
medtem ko kadilničar pospravi kadilnico.

Za molitev preprosto uporabimo evangeliarij, ki smo ga uporabljali za vajo ministriranja. 
Ker evangeliarij predstavlja Kristusa, mu namenjamo veliko spoštovanje. Duhovnik naj 
najprej z ambona prebere poljubni evangeljski odlomek, nato pa z velikim spoštovanjem 
poljubi knjigo.

Nato knjigo pusti odprto na ambonu in povabi ministrante, da en po en tudi oni s polju-
bom počastijo Kristusa, ki je navzoč v svoji Besedi. Po potrebi naj duhovnik pojasni pomen 
poljuba (simbol intime in simbol izdajstva). V kolikor na srečanju duhovnik ni navzoč oz. 
nimamo evangeliarija, lahko preprosto uporabimo lekcionar. 

Molitev sklenemo s poljubno molitvijo in blagoslovom z evangeliarijem.

4. MOLITEV



Pot Jezusovega križa od palače Poncija Pilata, kjer so mu ga naložili, do Golgote, kjer je 
križ postal orodje smrtne kazni, imenujemo križev pot. Jezusovo poslanstvo in vse naše 
grehe, zaradi katerih je prišel na svet, predstavlja križ. Z ministranti se postavimo pred 
prvo postajo križevega pota in skušamo ugotoviti, kaj predstavlja. Tako ugotavljamo vse 
do zadnje postaje. 

Nato jih napotimo še enkrat po poti Jezusovega križa z navodilom, naj si izberejo postajo 
križevega pota, ki jih najbolj nagovarja, ob tem pa naj pomislijo, zakaj so si prav to postajo 
izbrali. Ko se boste pogovarjali o razlogih, ne pozabite omeniti, da so tudi naši grehi na 
Jezusovem križu.

Pojdite k največjemu križu v cerkvi in preberite evangeljski odlomek:
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NAVODILO ZA VODITELJA
Postna kateheza je kateheza o skrivnostnem 
Božjem načrtu odrešenja, ki je »Judom v 
spotiko, poganom norost« (1 Kor 1,23), 
to je odrešenje, ki vsebuje križ. Ta 
predstavlja brezpogojno ljubezen, 
ki vključuje tudi trpljenje, žalost, 
napor, sram, izločitev iz družbe, 
kajti »kogar namreč Gospod lju-
bi, tega vzgaja, in tepe vsakega 
sina, ki ga sprejema« (Heb 12,6). 
Križ je znamenje našega odreše-
nja in simbol naše vere.
Katehezo začnimo pred 
tabernakljem s poklekom, križem 
in vzklikom:
»Molimo te, Kristus, in te hvalimo.  
Ker si svojim križem svet odrešil.«

KRIŽ, NAŠE ODREŠENJE
Pripravil: Jure Ferlež

marec

1. VSTOPNO MESTO
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2. SVETOPISEMSKI  ODLOMEK

Ob šesti uri se je stemnilo po vsej deželi do devete ure. Okrog deve-
te ure je Jezus zavpil z močnim glasom: »Elí, Elí, lemá sabahtáni?« 
to je: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« Ko so nekateri, 
ki so tam stali, to slišali, so govorili: »Ta kliče Elija.« Brž je stekel 
eden izmed njih, vzel gobo, jo napojil s kisom, nataknil na trst in 
mu ponujal piti. Drugi pa so govorili: »Pústi, poglejmo, če ga pri-
de Elija rešit!« Jezus je spet zakričal z močnim glasom in izročil 
duha. In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do 
tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in 
veliko teles svetih, ki so zaspali, je bilo obujenih. Po njegovi obuditvi so 
šli iz grobov in prišli v sveto mesto ter se prikazali mnogim. Ko so sto-
tnik in ti, ki so z njim stražili Jezusa, videli potres in kar se je zgodilo, so 
se silno prestrašili in govorili: »Resnično, ta je bil Božji Sin!« Bilo pa je 
tam mnogo žená, ki so gledale od daleč. Od Galileje sèm so hodile za 
Jezusom in mu stregle. Med njimi so bile Marija Magdalena in Marija, 
mati Jakobova in Jožefova, ter mati Zebedejevih sinov.  (Mt 27,45-56)

Vprašanja za pogovor:

Kako Jezus umira? Kot navaden obsojenec ali kot Stvarnik? Kot človeški 
sin ali kot Božji Sin? Kot tisti, ki je nepomemben za človeško zgodovino, 
ali kot tisti, ki že v trenutku smrti odpira nebesa?  

Kako se ljudje počutijo, ko spremljajo Jezusovo smrt? Kaj občutijo? Kako 
se mi počutimo, ko ga gledamo na križu? Nas pretrese? Smo hvaležni? 
Žalostni? 



Križ je znamenje Božje ljubezni. Jezusu ni 
bilo treba priti iz nebes, pa je vseeno prišel, 
da bi se spopadel s smrtjo in nam znova od-
prl nebesa. In ko se je učlovečil, mu ni bilo 
treba na tak grozovit način umreti, vendar 
si je želel upreti človeški hudobiji, pretka-
nosti, zavisti. In kdor ljubi, mu ni nobena 
stvar pretežka.

Križ je Jezusov prestol. Čeprav pri upodo-
bitvah na večini križev Jezus trpi v smrtnih 
mukah, da ga včasih kar težko pogledamo, 
se v vsaki rani posebej zrcali njegova lju-
bezen do nas. Tako križ iz orodja smrti po-
stane Božje orodje za večno življenje. Vsak 
izmed nas je bil vreden Jezusove žrtve. Križ 
je znamenje, kako nas ima Jezus rad. Zato, 
kjer je križ, tam so tudi Jezusovi učenci, ki 
se od Križanega učijo krščanskega življenja. 
Na to nas spominjajo križi po naših cerkvah 
in domovih pa tudi križi, ki jih ministranti 
nosijo na čelu procesije. Vsako bogoslužje, 
molitev in delo kristjani začenjamo s kri-
žem, zbrani smo v navzočnosti Svete Troji-
ce, povezuje pa nas Jezusov križ.

Ministrantska služba je tudi »nošnja kri-
ža«. Latinsko imenujemo ministranta, ki to 
opravlja »crucifer« (crux – križ, ferre – nosi-
ti). Ministrant nosi procesionalni križ (križ, 
ki ga uporabljamo za procesije), to je križ na 

 
 

 
palici, ki ga nosač nosi dvignjenega v zrak. 
Procesionalni križ uporabljamo za slovesen 
vstop v cerkev, pri procesijah, pogrebnih 
sprevodih … Če ni kadilničarja, stopa na 
čelu procesije ministrant, ki nosi križ, ob 
njem sta pri slovesnejših bogoslužjih tudi 
dva ministranta s prižganima svečama. 
Kadar se pot zoži, da vsi trije ne morejo z 
ramo ob rami več naprej, pred križ stopita 
tudi sveči. Kdor nosi križ, ne poklekuje v 
cerkvi, ampak nese dostojanstveno križ do 
odložišča.

Nošnja križa je bila v zgodovini bogoslužja 
častna naloga, ki je bila pri slovesnejših ma-
šah pridržana klerikom. Zato je tudi danes 
pomembno, da nosimo križ spoštljivo, pono-
sno in počasi. Nosimo ga obrnjenega v sme-
ri, v kateri hodimo, da se razodeva Jezusova 
beseda: »Moje ovce poslušajo moj glas; jaz 
jih poznam in hodijo za menoj.« (Jn 10,27)

Vaja dela mojstra

Nato vsak ministrant poizkusi nositi križ, 
pridružimo tudi dve sveči in kadilničarja. 
Ministranti naj bodo oblečeni v ministrant-
ska oblačila in naj se spopadejo s težjimi 
elementi procesije kot so stopnice, cerkve-
na vrata, prezbiterij …

Ko se praktične vaje zaključijo, se znova 
zberemo pred križem za zaključno molitev.
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3. VSEBINA

Zahvalimo se za dar križa,  
za Jezusovo žrtev, za njegovo ljubezen, tako kot to 
storimo na veliki petek. Vsak pred križem poklekne 
in križanega poljubi. Ko to storimo vsi, vzkliknemo: 
»Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.«

4. MOLITEV
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NAVODILO ZA VODITELJA
Oltar predstavlja center najimenitnej-
šega krščanskega bogoslužja – svete 
maše. Pri evharistiji (sveti maši) smo 
zbrani okoli oltarja in kot veliko-
nočni kristjani praznujemo njegovo 
trpljenje, smrt in vstajenje. Vse to 
na nekrvav način poteka na oltar-
ju. V moči Svetega Duha je vsaka 
sveta maša realna ponovitev veli-
konočnega tridnevja. Zato nam bo 
oltar služil kot simbol življenja iz 
velikonočne skrivnosti.
Pripomočki: 
• Sveto pismo
• listki in pisala

Zberemo se pred tabernakljem. Naredimo 
križ. 

Hvaljeno in češčeno naj vedno bo. Presveto 
Rešnje Telo. Zdaj in vekomaj. Amen.

Že v stari zavezi je oltar predstavljal stik 
človeškega z Božjim. Očaki in preroki so 
na oltarjih darovali svoje skromne darove 
Stvarniku, da bi se zahvalili, ga pomirili in 
mu izrazili svojo vero in vdanost. Opravljali 
so »ognjene, žgalne, jedilne, klavne in pitne 
daritve« (3 Mz 23,37), da bi njih vonj sku-
paj s pravim razpoloženjem darovalca in 
ljudstva ugajal Bogu. Za začetek kateheze 
bomo skušali posnemati oboje.

Pripravimo listke in pisala, nato razžarimo 
oglje, ki ga položimo v odprto kadilnico. Mi-
nistrantom razdelimo po dva listka. Na ene-
ga napišejo svojo slabost in na drugega svo-
jo sposobnost. Nato uvedemo v dejavnost. 
Kadilnica predstavlja starozavezni oltar, na 
katerem bomo darovali najprej žgalno dari-
tev in daritev za greh. Ministrantom najprej 
pomagamo, da začutijo kesanje, nato pa list-
ke spustimo v kadilnico na oglje, da zagorijo. 
Podobno naredimo tudi s sposobnostmi. To 
je žgalna in zahvalna daritev. Potrudimo se 
začutiti hvaležnost, nato v kadilnico spusti-
mo listke s sposobnostmi in jih sežgemo.

Zatem se približamo daritvenemu oltarju in 
preberemo odlomek iz Svetega pisma.

1. VSTOPNO MESTO

OLTAR, KRAJ NAŠEGA VSTAJENJA
april

Pripravil: Jure Ferlež
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Jezus je na veliki četrtek v dvorani zadnje 
večerje vnaprej pokazal, kaj se mu bo zgo-
dilo na veliki petek. Vzel je kruh, ga posve-
til v svoje telo in potem razlomil, kot da bi 
želel pokazati, kako grdo bo umrl naslednji 
dan. Prav tako je vzel kelih, vino spremenil 
v svojo kri in dal, da so jo pili apostoli, kot 
da bi želel sporočiti, kako se bo njegova kri 
razlivala prihodnji dan.

Naslednji dan je na križu umrl za nas. In to 
ponavljamo na naših oltarjih. Med sveto 
mašo križ postaja naš oltar, zato oltar posveti 
škof. Ne služi ničemur drugemu kot Jezusovi 
smrti in vstajenju. Zato se do oltarja vedemo 
izredno spoštljivo. Na njega ne odlagamo ni-
česar drugega kot to, kar nujno potrebujemo 
za sveto mašo. Kadar se mu približamo, se 
mu rahlo priklonimo, da osvežimo spomin 
in spoštovanje do posebnega namena, ki ga 
ima. Duhovnik ga celo poljubi. Morda lahko 

ob tej priliki povadimo pri-
klon oltarju.

Oltar je razen na veliki 
petek in soboto vedno 
prekrit s prtom, ki je tam, 

da doprinese lepoti oltar-
ja. Včasih so bili potrebni tri-

je prti, danes je dovolj en sam 
– bel. Ponovimo, kaj nujno potre-

bujemo med sveto mašo na oltarju?
KORPORAL: prtiček, na katerega posta-

vimo, kar bomo posvetili;
PURIFIKATORIJ: prtiček, s katerim obri-

šemo kelih in pateno;
PATENA: navadno pozlačen krožniček za 
Jezusovo telo;
KELIH: dragocena čaša za Jezusovo kri;
MISAL: mašna knjiga, v kateri je zapisana 
sveta maša (+ podstavek);
Ostali bogoslužni predmeti, ki jih včasih 
najdemo na oltarju:
CIBORIJ: posoda za posvečevanje in shra-
njevanje obhajila za vernike;
GLOBOKA PATENA: globlji krožniček za 
Jezusovo telo, kamor damo tudi obhajilo za 
vernike;
PALA: pokrivalo za kelih.
V nekaterih cerkvah so na oltarju tudi sve-
če, križ in rože.
Naučimo se zgoraj izpisanih besed, obenem 
pa pokažimo ministrantom, kaj označujejo.

Medtem ko so jedli, je Jezus vzel 
kruh, blagoslovil, razlomil, dal 
učencem in rekel: »Vzemite, jej-
te, to je moje telo.« Nato je vzel 
kelih, se zahvalil, jim ga dal in re-
kel: »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 odpe-
li hvalnico, so odšli proti Oljski gori.(Mt 
26,26-30)

Vprašanja za pogovor:
Kako je izgledala dvorana zadnje 
večerje? Kaj je pri Jezusu služilo za 
oltar? Kako so sedeli/ležali? Kaj so 
praznovali, da so bili vsi skupaj 
zbrani? Kakšen pomen imajo Je-
zusove besede?

2. SVETOPISEMSKI  

 ODLOMEK
3. VSEBINA

Naredimo z ministranti krog okoli ol-
tarja, naredimo križ, primemo se za 
roke in zapojemo:

Pridi k nam, Gospod, pridi k nam. (3x) 
Pridi, Gospod, naš Bog!

Vsi te prosimo …

Naredimo križ in se poklonimo oltarju.

4. MOLITEV
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NAVODILO ZA VODITELJA
Pripomočki: 
• trakovi za prevez oči (pol toliko, 

kolikor je udeležencev)
• Sveto pismo

VODIČ SLEPEMU 

Udeleženci se razdelijo po parih. 
Vsak član para gre na svojo stran 
prostora. Na eni strani prostora so 
voditelji, ostalim na drugi strani 
zavežemo oči. Naloga voditeljev v 
paru je, da samo s svojim glasom 
pripeljejo drugega k sebi. V prosto-
ru so lahko razne ovire, ki jih mora 
vodeni premagati, brez da bi si 
pomagal z rokami, zgolj z navodili 
svojega voditelja. Vsi se premikajo 
istočasno. Ko vsi slepi najdejo svo-
je voditelje, lahko vloge zamenja-
mo in vajo ponovimo.

Sledi pogovor po naslednjih ali po-
dobnih vprašanjih:
- Kako si se počutil v vlogi tistega, 

ki je voden? Ti je bilo težko pre-
pustiti se vodenju drugega?

- Kako si prepoznal glas svojega vo-
ditelja? Kaj te je oviralo, da ga nisi 
slišal? Kakšni pogoji so potrebni, 
da ga lahko čim bolje slišiš?

1. VSTOPNO MESTO

2. SVETOPISEMSKI  ODLOMEK

MARIJA. NJEN “DA”  JE LAHKO TUDI MOJ “DA”
maj

Pripravil: Andrej Golčnik

NAPOVED JEZUSOVEGA ROJSTVA
V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabrie-
la v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaroče-
ni 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 mi-
lostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah 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 nje-
govega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši 
vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 
Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, 
ko ne poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti 
Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsen-
čila, 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 ne-
rodovitno. 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. (Lk 1,26-38)
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3. VSEBINA

A. POGOVOR
Marija je rekla angelu DA. 
Kljub temu da je vedela, da je kazen za neza-
konske spolne odnose smrt s kamnanjem, 
kljub temu da ji ni bilo nič »pojasnjeno«, kako 
bo Bog poskrbel zanjo. Marija je zaupala Bogu 
do konca. V zaupanju je delala korake vsak dan 
znova, kljub temu da je bila realnost povsem v 
neskladju z Božjo obljubo. 
Morda ob Marijini zgodbi kdaj pomisliš: kako 
je to zmogla? Ah, ona je bila velika svetnica. 
Vendar Bog vse nas kliče k svetosti, v tem smo 
ji lahko povsem enaki. Premišljujmo ob Mariji-
nem zgledu. Od kod je črpala moč za svoj DA?

Vedela je, kdo je Bog.
Poznala je Boga. Vedela je, da je neskončno 
dober, da je ljubeč, da je vsemogočen in da za 
Njegov načrt ni ovire, da je njen Oče in da je ne 
bo pustil na cedilu. 
Kaj pa jaz? Ali osebno poznam svojega nebe-
škega Očeta ali vem o njem le to, kar sem slišal 
ali prebral? Za tak korak vere ne bi bilo dovolj, 

da bi Marija samo slišala, da je On vsemogo-
čen in da jo ljubi. To je vedela, ker je izkusila 
v bližnjem odnosu z Njim. Ali zaupam, da je 
Bog neskončno dober in ljubeč Oče, ki skrbi 
zame in mi vsak dan daje, kar najbolj po-
trebujem, in ima za moje življenje najboljši 
načrt? Kako se trudim za odnos z Bogom, 
kaj bi lahko naredil še bolje?

Takoj je prepoznala Božji glas.
In sicer zato, ker ji je bil domač, to pa kaže 
na dejstvo, da je imela z Bogom tesen 
odnos. Velikokrat ga je že poslušala, v 
svojem življenju je ustvarjala pogoje, ki 
so ji omogočali, da je poslušala Njegov 
glas in bila domača z njim. 
Kaj pa jaz? Ali imam zaupen in domač 
odnos z Bogom? Mu zaupam svo-
je najintimnejše stvari? Ali govorim 
samo jaz ali Bogu tudi prisluhnem? 
Kako se lahko učim prepoznavati 
Božji glas? Kakšni so pogoji, da ga 
lahko sploh slišim?

Srečanje  
lahko zaključimo  
z naslednjo molitvijo:

Jezus, prosim te, da bi danes sprejel, kar ti želiš, da sprejmem.  
Da bi se danes odpovedal, čemur ti želiš, da se odpovem.  
Da bi danes šel, kamor ti želiš, da grem.  
Da bi danes storil, kar in kakor ti želiš, da storim.  
Da bi danes rekel, kar in kakor ti želiš, da rečem.  
Jezus, danes te prosim za milost, da bi sprejel milost.  
Tudi če je še ne prepoznam, ker je težka in grenka in morda boli.  
Danes te prosim za milost, da se ti bom pustil obdariti.  
Marija, svoj da si vsak dan ponovila in obnovila.  
Pomagaj nam, da bomo vsak dan obnovili svoj da Božjemu klicu. Amen.

B. VAJA DELA MOJSTRA

Tako kot je Marija krepila in gradila svoj odnos z Bogom, ga lahko 
krepimo in gradimo tudi mi. V mesecu maju še posebej z molitvi-
jo, ki jo imenujemo litanije. 
V obredniku lahko pregledamo, katere vse litanije poznamo, in 
nato zvadimo konkretno pobožnost z litanijami. Kdaj se upora-
blja kadilnico, kako se namesti velum, zvonjenje med blagosla-
vljanjem, kako se zloži velum ... 

4. MOLITEV



A. KRATEK VIDEO

Skupaj si ogledamo kratek video o 
sveti maši: »Altaration – Povzdignje-
nje« (www.youtube.com/watch?v=H-
-kB2yScA78 – našli ga boste, če v 
iskalnik na youtubu vpišete »povzdi-
gnjenje«; narejeni so slovenski pod-
napisi, morda pa jih bo potrebno vklo-
piti). Pri tem naj bodo udeleženci še 
posebej pozorni na duhovnika.

Nato se pogovorimo o tem, kaj smo 
videli. Ali nam ta posnetek kaže sveto 
mašo v kaj drugačni podobi, kot smo je 
vajeni? Kaj smo opazili na duhovniku? 
Kakšen odnos je imel duhovnik do sve-
te maše? …
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NAVODILO ZA VODITELJA
Pripomočki: 
• projektor in računalnik  

(za dinamiko 1.A in 1.B)
• listi in pisala
• Sveto pismo

DUHOVNIK, KRISTUSOV                           NAMESTNIK

Pripravil: Tilen Mlakar

junij

1. VSTOPNO MESTO

B. DUHOVNIK O DUHOVNIŠTVU

Z udeleženci si ogledamo prvi vlog duhov-
nika Martina Goloba, v katerem spregovori 
o svoji odločitvi za duhovništvo in življenju 
duhovnika:

www.youtube.com/watch?v=0xHOAw8k0GE  
(v iskalnik lahko vpišete »Martin Golob, 
vlog 1«).
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2. SVETOPISEMSKI  ODLOMEK

C. UGANI BESEDO

Udeležencem preberemo (ali jim damo natisnjeno na listu) spodnji opis du-
hovniškega poklica, v katerem manjka beseda duhovnik/duhovniški. Njiho-

va naloga je uganiti, o katerem poklicu govori sestavek. 

Bodoči ________ mora poznati družbeno in kulturno področje, znati mora 
presojati življenjske pojave, sposoben mora biti začutiti dogajanje v človeški 

duši, prav tako pa mora biti sposoben posameznika voditi k zdravemu mišljenju 
in k dobrosrčnim dejanjem.

Zaradi napornega dela mora biti ________ v dobri telesni kondiciji, zahtevani sta 
tudi posebna mera potrpežljivosti in prijaznost do soljudi. ________ v vsakodnev-

nem življenju navezuje stike z ljudmi, sposoben mora biti sočutja, biti mora samo-
stojen, pravičen, poleg tega pa je zavezan tudi k poklicni molčečnosti.

Dobra stran opravljanja poklica ________ je brez dvoma občutek, da lahko nekoga 
usmeriš na pravo pot. Če zna ________ prisluhniti stiskam ljudi, lahko za posamezni-

ka postane pravi vodič. Pohvale vredni so tisti ________, ki so skromni, znajo prisluh-
niti ljudem, svoje delo pa opravljajo s srcem in dušo.

Priprava na opravljanje ________ poklica je malce drugačna kot pri vseh drugih po-
klicih. Kandidat mora začutiti klic Boga, a običajno se zatakne takrat, kadar kandidat 

preprosto ne zbere dovolj poguma, da bi dejansko stopil na neznano življenjsko pot. 
Takrat se lahko zateče v domačo župnijo, zlasti če pozna župnika, ki mu bo o opravljanju 

tega poklica podal več informacij.

Duhovniki lahko pri spovedi v imenu Boga podel-
jujejo odpuščanje, po njihovih rokah se kruh in voda 
spreminjata v Jezusovo telo in kri, podeljujejo lahko za-
kramente … Od kod jim takšna moč? 

Od Jezusa. Pri zadnji večerji, ki je bila pravzaprav prva sveta 
maša, je svojim učencem, apostolom, naročil, naj to še naprej 
delajo v njegov spomin. Še prej jim je nekega dne rekel:

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Resnično, povem vam: Kar koli 
boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boste razvezali na 
zemlji, bo razvezano v nebesih.« (Mt 18,18)

Po trpljenju, križu in vstajenju pa se je apostolom prikazal in jih takole nagovoril: 



3. VSEBINA

A. KVIZ

S pomočjo kviza spoznamo nekaj dej-
stev o duhovnikih. Po potrebi odgovore na 
vprašanja dodatno pojasnimo, razložimo. 
Seveda lahko dodamo svoja vprašanja.  
Vsak udeleženec (lahko pa skupino razdeli-
mo le na manjše skupina) si naredi listke z s 
črkami A, B, C in D. Po vsakem vprašanju na 
znak vsi naenkrat dvignejo enega od listkov, 
tisti s pravilnim odgovorom dobijo točko. 

Koliko katoliških duhovnikov je na celem 
svetu?

a) med 50.000 in 100.000
b) med 200.000 in 350.000
c) med 400.000 in 500.000
d) več kot milijon

Duhovništvo je poslanstvo, za katerega 
smo poklicani. Kdo kliče v duhovni poklic?

a) papež po telefonu
b) škof po mobitelu
c) župnik pri spovedi
d) Bog po Svetem Duhu

Ustanovo, ki bogoslovce - bodoče duhovni-
ke pripravlja na duhovništvo, imenujemo:

a) bogoslovnica 
b) semenarna
c) duhovščina
d) semenišče

Katero fakulteto mora zaključiti kandidat, 
da lahko postane duhovnik?

a) teološko fakulteto
b) pastirsko fakulteto
c) filozofsko fakulteto
d) fakulteto za duhovno delo
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Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadr-
ževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje 
in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. 
Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda.  Tedaj jim je Jezus spet re-
kel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko 
je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim 
grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«  
(Jn 20,19-23)

Jezus je torej dal svojim apostolom velika pooblastila za čas, ko ne bo več ho-
dil po zemlji. 

Toda, kdo je nadomestil apostole, ko njih ni bilo več? Škofje. Noben škof se ne more 
posvetiti sam, vedno ga morajo posvetiti drugi škofje. Od apostolov, ki so postavili 
prve svoje naslednike, pa vse do danes imamo zato neprekinjeno vrsto škofov, ki ima-
jo vsa ta in druga Jezusova pooblastila.

Ampak škof ne more biti povsod. Zato ima pomočnike, ki jih posveti, da lahko v njego-
vem imenu podeljujejo zakramente, mašujejo, vodijo župnije, spovedujejo itd. In to so 
duhovniki. 



Katera trditev je pravilna?
a) Vsak župnik je 

duhovnik.
b) Vsak duhovnik je 

župnik.
c) Vsak duhovnik je 

redovnik.
d) Vsak redovnik je 

duhovnik. 
Vsak duhovnik obljubi ob 
posvečenju obljubi, da se 
ne bo poročil, temveč se bo 
popolnoma posvetil duhovniški 
službi in ljudem, ki mu bodo 
zaupani. Ta obljuba se imenuje:

a) celigram
b) celibat
c) kolar
d) talar

Katera stvar NI dolžnost 
duhovnikov?

a) vsakodnevna molitev brevirja
b) vodenje svetih maš in drugih 

obredov
c) podeljevanje zakramentov
d) spovedovanje in duhovni 

pogovori
e) poučevanje verouka

Duhovnik pri obredih okrog vratu 
nosi štolo. Kakšna je simbolika štole?

a) je znamenje duhovniške službe
b) ima praktičen namen brisanja 

potu s čela
c) je le za okras
d) simbolizira reko Jordan, v kateri je 

bil krščen Jezus
V latinskem jeziku rečemo, da duhovnik 
med mašo izgovarja besede in molitve 
»in persona Christi«*. To pomeni, da:

a) moli, kot bi molil Kristus
b) igra Kristusa
c) opravlja vlogo Kristusa 
d) simbolično predstavlja Kristusa

                                              * glej KKC 1548

Zakaj so mašni plašči, ki jih duhovniki 
nosijo med bogoslužjem, lepo okrašeni?

a) Da poudarijo pomembnost duhovnika.
b) Ker so lahko. 
c) Ker duhovnik opravlja vlogo Kristusa 

in je zato mašni plašč pravzaprav 
oblačilo zanj. 

d) Ker so duhovniki polni samih sebe. 

Biti duhovnik je ena od treh stopenj 
zakramenta svetega reda. Katera sta 
druga dva?
a) dekan in škof
b) diakon in papež
c) škof in papež
d) diakon in škof

B. VAJA DELA MOJSTRA

V sklopu ministrantskih vaj lahko 
udeležencem v cerkvi povemo še 
kaj dodatnega o vlogi duhovni-
ka v bogoslužju. Razodenemo in 
razložimo lahko, katere molitve 
pri sveti maši duhovnik moli poti-
ho in zakaj. Lahko predstavimo, 
kakšne so razlike med tem, ali sve-
to mašo daruje duhovnik ali škof 
(priklanjanje oltarju/škofu, mitra 
in pastoral …). Podrobneje lahko 
predstavimo tudi duhovnikova 
bogoslužna oblačila itd. 
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Za uvod preberemo zgodbo 
»Računam nanje« (Božo Rustja, 
Drobne zgodbe za dušo, str. 43):

Ko se je Jezus vrnil v nebesa, je govoril z 
nadangelom Gabrijelom. Tudi v nebesih 
je imel rane, ki jih je dobil pri križanju. 
Gabrijel je rekel: »Učenik, moral si hudo 
trpeti! Ali ljudje to vedo in cenijo, kako 
jih ljubiš in kaj si storil zanje?«

Jezus je odgovoril: »O, ne še. Sedaj ve to 
samo nekaj ljudi v Palestini.«

Gabrijel je bil zbegan: »Kaj pa si storil, 
da bi vsi zvedeli za tvojo ljubezen, iz ka-
tere si trpel?«

Jezus je odgovoril: »Prosil sem Petra, 
Andreja, Jakoba in Janeza in še nekaj 
drugih prijateljev, naj povedo drugim 
o meni. Tisti, katerim bodo povedali o 
meni, bodo drugim, ti pa še naprej, vse 
dokler zadnji človek v najbolj oddalje-
nem kotičku zemlje ne bo slišal zgodbe, 
kako sem dal svoje življenje zanje, ker 
sem jih tako ljubil.«

Gabrijel ga je nekoliko nejeverno pogle-

dal. »Že, že, kaj pa če se Peter in 
drugi utrudijo? Kaj pa če ljudje, 
ki bodo prišli za njimi, pozabijo? 
Gotovo si naredil druge načrte?«

Jezus je rekel: »Gabrijel, nisem 
naredil nobenih drugih na-

črtov. Nanje računam.«

Jezus je pred 2000 leti 
računal na Petra in 
ostale apostole in ti 
so vero ponesli po 
vsej zemlji. Danes 
računa na duhovni-
ke in tudi na vsake-

ga od nas. Zmolimo, 
da bi se zmogli odzvati 

na njegovo povabilo: 

(Najbolje je, če molitev vsak 
udeleženec dobi na listku.)

Dobri Bog,
ti veš, da potrebujemo veliko dobrih in sve-
tih duhovnikov. 
Prosim te za duhovnike, da bi vedno znova 
zmogli iskati odgovore na težke trenutke v 
Tebi in bi ostali zvesti svojemu poslanstvu.
Prosim te za bogoslovce, ki se pripravljajo 
na duhovniško službo, da jih spremljaš in 
jim pomagaš, da bodo postali dobri duhov-
niki.
Prosim te za vse tiste, ki jih kličeš v duhov-
niško službo, za moč, da bi se zmogli odlo-
čiti za to pot.
In če kličeš mene, te prosim za modrost, da 
bi prepoznal tvoj klic, in pogum, da bi nanj 
odgovoril. 

Amen.

Vse duhovnike, bogoslovce in tiste, ki jih 
Bog kliče v duhovništvo, izročimo še Jezu-
sovi materi Mariji: 

Zdrava Marija … Slava Očetu …

C.  POGOVOR O ŽIVLJENJU  
DUHOVNIKA

Župnik, kaplan ali kakšen drug duhovnik, ki 
ga povabimo, lahko udeležencem pred-
stavi, kako izgleda življenje duhovnika. 
Kako izgleda njegov dan, kaj dela v pro-
stem času, kaj ga veseli pri njegovem 
delu, kaj mu je težko … Udeležen-
ci naj imajo tudi priložnost, 
da ga vprašajo, kar jih 
zanima. 

4. MOLITEV


