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Uvodnik

Spoštovani župniki, kaplani, voditelji ministrantskih skupin,
tudi letos je prva številka Ministranta nekoliko drugačna od 
ostalih. Predvsem ni namenjena samim ministrantom, temveč 
vam, ki jih vodite in usmerjate. Vsebuje 10 predlogov katehez 
ali vsebin za ministrantska srečanja, ki so vam lahko v pomoč pri 
delu z ministranti. To je tudi razlog, da prejemate le en ali dva 
izvoda revije in ne toliko, kolikor jih imate naročenih.

Letošnja rdeča nit katehez so dvanajsteri apostoli (Juda 
Iškarijota seveda nadomešča sv. Matija). Kateheze so zgrajene iz 
a) vstopnega mesta, b) svetnikovega življenjepisa, c) vsebine, ki 
povezuje apostola s katerim od vidikov liturgije, ter d) molitve. 
Razporejene so po mesecih, vendar ste seveda povabljeni, da jih 
prilagodite in razporedite na način, ki bo najbolj ustrezal vam in 
vašim ministrantom.

Kateheze je pripravilo devet duhovnikov v koordinaciji 
ljubljanskega nadškofijskega referenta za ministrante, g. Jureta 
Ferleža. Vsem se za to delo iz srca zahvaljujem. 

Naslednjo številko revije, ki bo, kot običajno, namenjena 
ministrantom, lahko pričakujete pred praznikom Vseh svetih. 
Tudi letos pa bom hvaležen za vse pobude, predloge in novice iz 
ministrantskega dogajanja, ki mi jih lahko pošljete na e-naslov: 
revija.ministrant@gmail.com. 

In ob koncu še zanimivost: letos Ministrant obhaja že svojo 
40-letnico! Štiri desetletja se že trudi ministrantom nuditi 
zanimivo in hkrati duhovno bogato branje. Naj tako ostane še 
naprej! 
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Goduje: 21. septembra

Upodobitve: s človekom ali angelom, včasih 
z mošnjo denarja in računsko deščico 

Zavetnik: bančnih uradnikov, knjigovodij, 
carinikov

SVETI MATEJ 
Pripravil: Tilen Oberwalder Zupanc

september

UGibanje oseb

Vsak udeleženec si v mislih izbere eno 
osebo, lahko resnično ali izmišljeno. 
Ostali imajo nalogo, da uganejo, koga 
ima v mislih. Do rešitve pridejo tako, 
da mu po vrsti zastavljajo vprašanja o 
tej osebi, na katera lahko odgovarja le 
z »da« ali »ne«. (Če je skupina velika, ne 
pridejo na vrsto vsi udeleženci.)

Zadnji na vrsti je voditelj,  
ki si izbere apostola Mateja.

1. VSTOPNO MESTO
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Sveti Matej je bil eden izmed dvanajstih 
apostolov. Preden je srečal Jezusa, je bil 
cestninar oz. mitničar – od Judov je v 
imenu rimskega cesarja pobiral denar, 
davke. Ljudje cestninarjev niso mara-
li, bili so na slabem glasu, pravili so jim 
celo, da so roparji in razbojniki. Pri svo-
jem delu so bili namreč pogosto nepo-
šteni in so ljudem zaračunali več, kot 
je bilo treba, in ta denar vzeli zase, 
ga pravzaprav ukradlli. Jezus 
pa se ustavi pri takem člove-
ku. Povabi ga z besedami: 
»Hodi za menoj!« Lahko si 
predstavljamo ostale ljudi, 
kako so se nad tem zgra-
žali – še posebej tisti, ki jih 
je Matej ogoljufal. Toda na 
Jezusovo vabilo se je ce-
stninar Matej popolnoma 
spremenil, odločil se je, da 
ne bo več goljuf. Zato je vstal 
od svojega dela in šel za Jezu-
som, postal je njegov apostol, 
njegov najožji sodelavec in prija-
telj. Jezusa je pozorno spremljal 
in ga zelo dobro poznal – tako 
zelo, da je o njem napisal celo 
knjigo, evangelij. Je torej tudi 
eden izmed štirih evangelistov, 
njegov evangelij je v Svetem 
pismu uvrščen celo na prvo 
mesto. Pisal ga je predvsem 
za svoje rojake, Jude. Ti na-
mreč niso verjeli, da je Jezus 
res Bog, da je pravi Mesija, ki 
jih je prišel odrešit, Matej pa 
jim je to želel pokazati. Ma-
teja upodabljajo s človekom 
ali angelom kot simbolom 
prvega evangelija, včasih pa 
tudi z mošnjo denarja in ra-
čunsko deščico, kakršno so 
uporabljali cestninarji.

2. O SVETNIKU 3. VSEBINA

Ko je Jezus živel na zemlji, je za svoje 
pomočnike izbral apostole. Kdo so bili?

Kakšna je bila naloga apostolov? Najprej 
jih je poklical, da bi bili z njim, da bi bili 
njegovi prijatelji. Nato pa, da bi mu po-
magali pri njegovem delu, da bi oznanjali 
njegov nauk, da bi bili njegovi predstavni-
ki med ljudmi.

Tudi danes si izbira svoje sodelavce 
– koga? Duhovniki, škofje, papež 

… in tudi prav vsak kristjan. Pri 
krstu dobimo posebno na-

logo, postanemo Jezusovi 
prijatelji in sodelavci. Še na 
poseben način je Jezusov 
sodelavec tudi ministrant. 
Ko pri sveti maši pomaga 
duhovniku, pravzaprav 
pomaga Jezusu, ki ga du-

hovnik predstavlja.

Kot za Mateja je tudi za nas 
pomembno, da opustimo vse 

slabe stvari, ki nas ločujejo od 
Jezusa, da ne bo med nami in njim 

nobene ovire. Ne moremo biti Jezusovi 
prijatelji, če vztrajamo v počenjanju slabih stva-
ri. Katere so te stvari? Matej je bil v slabi družbi s 
cestninarji, ki so bili goljufi. Tudi mi se lahko znaj-
demo v slabi družbi, ki nas vleče stran od Jezusa. 
Kaj storiti s takšno družbo?

Jezus apostole najprej vabi, da bi bili njegovi prija-
telji. Tudi ministrante – želi si, da bi bili radi z njim, 
kot smo radi s kakšnim drugim prijateljem in še bolj, 
da bi bil on naš prvi prijatelj. Takšno prijateljstvo ne 
more biti omejeno le na čas ministriranja pri sveti 
maši, ampak se mora poznati v vsakem trenutku na-
šega življenja: na ulici, doma, v šoli, med prijatelji, na 
počitnicah …

Končno nas Jezus vabi, da kot apostoli tudi mi posta-
nemo njegovi oznanjevalci. Apostol Matej je Jezusa 
ljudem oznanjal preko evangelija. Na kakšen način ga 
(lahko) oznanjamo mi?
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Eden izmed načinov oznanjevanja je gotovo naše sodelovanje 
pri sveti maši. Ljudje nas gledajo in v nas lahko vidijo Jezusove 
dobre prijatelje, lahko pa tudi ne, če se ne obnašamo primerno in 
spoštljivo. 

Pri vsaki sveti maši se bere evangelijski odlomek. Iz spoštovanja 
do Jezusa takrat vstanemo. Pri slovesnih svetih mašah imajo minis-
tranti pri tem posebno vlogo. Jezusa, ki prihaja kot Beseda, slovesno 
sprejmemo: naredimo sprevod s kadilnico in svečami, duhovnik/diakon 
pri tem uporablja posebej lepo okrašeno knjigo (evangeliarij), iz katere 
oznani evangelij. Spoštovanje in ljubezen do Jezusa se pokaže s tem, da 
se knjigo pokadi in na koncu tudi poljubi.

Naše oznanjevanje Jezusa naj bo torej pri sveti maši spoštljivo in dostojno 
obnašanje ter zbrano poslušanje, izven cerkve pa takšno življenje, kot ga uči 
Jezus.

Sledi praktična vaja sprevoda z evangeliarijem.

4. MINISTRANTSKE VAJE

5. MOLITEV

Gospod Jezus, hvala, da me kličeš za svojega so-
delavca. Hvala ti, da sem lahko tvoj ministrant. Hvala 
ti, da lahko sodelujem pri sveti maši, da sem lahko ljudem zgled in da jih s tem 
usmerjam k tebi. Pomagaj mi, da bom vsakemu človeku znal pokazati, da sem 
tvoj prijatelj. Hvala ti, da mi za zgled daješ apostole. Prosim, blagoslovi vsak tre-
nutek mojega življenja, da vedno ostanem povezan s teboj.

Sveti Matej – prosi za nas!
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Godujeta: 28. oktobra

Upodobitve:  
Simon – s knjigo in z mučilnim orodjem v roki: z žago, 
s sulico, kijem, z mečem ali s sekiro;  
Juda Tadej – s kijem, kamni, helebardo in knjigo

Zavetnika:  
Simon – barvarjev, strojarjev, usnjarjev, tkalcev, 
zidarjev, gozdnih delavcev in sekačev; Juda 
Tadej – priprošnjik v hudih stiskah in 
brezupnih zadevah

SVETA SIMON (KANANEJEC) IN JUDA TADEJ 

Pripravil: Gašper Mauko

oktober
Pripomočki:
• žoga

1. VSTOPNO MESTO

Igra z žogo na temo vzdevkov

Pred začetkom igre si vsak igralec nadene vzdevek, ki najbolje opisuje eno izmed njego-
vih lastnosti. Nato voditelj vrže v zrak žogo in nekoga pokliče po vzdevku. Tisti, ki nosi to 
ime, mora žogo ujeti. Nato jo vrže v zrak in zakliče vzdevek nekoga drugega itn. Če nekdo 
žoge ne ujame, ima nalogo, da v času ene minute zadene čim več soigralcev. Ko je nekdo 
zadet, gre iz igre. Če mu ne uspe zadeti nikogar, je izločen iz igre. Igra se nato nadaljuje. 
Zmagovalca sta zadnja dva ostala v igri.

(Vir: Gašper M. Otrin, Igraj se z mano, str. 97)
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Oba svetnika godujeta 28. oktobra, saj naj bi po izročilu na isti dan pretrpela mučeniško 
smrt. Povezovala naj bi ju tudi sorodstvena vez: skupaj z Jezusom so bili med seboj 
bratranci. V apostolskem zboru sta imela vsak svojega soimenjaka, zato je nujno, da jih 
med seboj ločimo po vzdevkih. Simonov soimenjak je bil prvak med apostoli, ki ga je 
Jezus sam preimenoval v Petra; Judov pa neslavni junak, izdajalec Iškarijot. Gre za dva, 
lahko bi rekli, precej preprosta apostola: nikjer v Svetem pismu ne rineta v ospredje 
(prim. Mr 3,13-19; Lk 6,12-16; Apd 1,12-14) in tudi o njunem dejanskem življenju imamo 
le nekaj skopih podatkov. 

Judu nekateri pripisujejo avtorstvo kratkega Judovega pisma, a tudi tega ne moremo 
z gotovostjo trditi. Evangelij naj bi oznanjal v Mezopotamiji, pozneje pa prišel v Per-
zijo, kjer naj bi ga duhovniki poganskega boga Mitre pobili do smrti. Na isti dan naj bi 
mučili in usmrtili tudi svetega Simona: na pol so ga prežagali z žago. Simon je sprva 
pripadal verski skupnosti zelotov; od tod naj bi izhajal njegov vzdevek »Kananejec« ali 
»Gorečnik«. Evangelij naj bi oznanjal med Judi v diaspori.

(Vir: druzina.si)

Današnja gosta si bomo predvsem skušali zapomniti po njunih vzdevkih. Zanimivo, 
ne? Tudi apostoli so imeli vzdevke, podobno kakor si jih danes nadenejo igralci, ko 
igrajo računalniške igre na medmrežju. Ponavadi skušajo z vzdevkom sporočiti do-
ločeno svojo lastnost ali spretnost. Tudi naša apostola Simon in Juda z vzdevki s se-
boj prinašata dve pomembni kreposti. Simon je imenovan Kananejec (oz. Gorečnik). 
Vzdevek izhaja iz hebrejske besede qaná in pomeni »biti ljubosumen, strasten«, 
lahko bi rekli tudi »goreč«. Simona je odlikovala goreča vnema za Boga in ponosna 
pripadnost njegovemu narodu. Kananejec je torej vsak, ki vneto gori in služi Bogu s 
popolno predanostjo. Kar pa se tiče Juda Tadeja, njegov vzdevek izhaja iz aramejske 
besede taddà‘, kar pomeni »prsi« in naj bi bil torej »velikodušen, odprtega srca«. Če 
hočemo videti Boga, nam napenjanje oči nič ne koristi. Gospod se ne prikaže kot 
neka stvar. Videli ga bomo, če ga bomo iskali s srcem, oz. bolj preprosto rečeno, če 
bomo po njem hrepeneli, ga imeli radi in iskali, klicali, prosili, 
se mu zahvaljevali v vsakem trenutku dneva, pri vsakem 
opravilu. 

(Vir: Benedikt XVI., Kateheze o apostolih, str. 115-119)

2. O SVETNIKIH
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Oče, hvala ti, ker nas spre-
jemaš kot svoje otroke. Hvala ti, ker nam 
daješ možnost, da smo čisto blizu, ko se zgodi naj-
večji čudež tega sveta – ko kruh ostane samo še po-
doba, v resnici pa si z nami Ti. Hvala, ker nas spodbu-

jaš z zgledom pogumnih mož, kot sta bila Simon in 
Juda. Gotovo sta te morala imeti zelo rada, da sta bila 

pripravljena zate darovati celo svoje življenje. Pomagaj 
nam, da bomo tudi sami ponosni, srčni in odločni minis-

tranti, katerih glas se bo dotaknil tudi src naših bratov in 
sester v Jezusu Kristusu. Amen.

4. MOLITEV

Kaj imata torej nam, ministran-
tom, povedati apostola Simon 
Kananejec in Juda Tadej? Spod-
bujata nas, naj bomo goreči, 
ponosni, odločni, srčni ljudje. 
To naj se odraža tudi v našem 
služenju pri oltarju. Španski 
svetnik Jožefmarija Escrivá zapiše 
takole: »Da bi postal del množice? 
Ti … eden izmed mnogih!? Rojen si za 
vodjo! Med nami ni prostora za omahljiv-
ce.« »Ne prhutaj kot kokoš, ko se lahko kot orel 
dvigneš v višave« (Jožefmarija Escrivá, Pot, tč. 7 
in 16). Naloga ministranta pri sveti maši in drugih 
obredih je, da je »vodja«, zgled vsem prisotnim. 
Ne samo z zbranostjo in s spoštljivim vedenjem do 
svetih reči, ki se dogajajo pri liturgiji, ampak da je 
tudi njegova molitev jasna in glasna. Ne bodimo to-
rej kakor brezglave kokoši, ki kokodakajo nekam »v 
tri dni«, ampak kakor orli s priostrenim pogledom, 
jasnim glasom in predanim srcem za Boga.

3. VSEBINA
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Goduje: 30. novembra

Upodobitve: z Andrejevim križem, s knjigo

Zavetnik: ribičev, trgovcev z ribami, mesarjev, rudarjev, 
vrvarjev, nosačev vode; priprošnjik za dobro poroko

SVETI ANDREJ
Pripravil: Jure Ferlež

november

1. VSTOPNO MESTO

Gremo v gozd, kjer vsak udeleženec poišče 2 vejici oz. 
palčki. (Katehezo lahko nadaljujemo v gozdu ali pa se 
takoj vrnemo v prostor srečanja.) Udeleženci iz vejic na-
redijo Andrejeve križe, ki jih povežejo z vrvico. Ko delajo 
križe, lahko razložimo, kako jih danes uporabljamo (Andre-
jev križ se danes uporablja kot opozorilni prometni znak, ki stoji 
pred nezavarovanim cestnim železniškim prehodom. Uporablja se ga 
tudi v pomorstvu kot signalno zastavo, zastavo podjetja, mornarice. Zelo znana je zastava 
ruske vojne mornarice, ki ima moder Andrejev križ na beli podlagi. Zastavo je sprejel Peter 
Veliki leta 1712). 

Nato pogovor nadaljujemo z vprašanjem udeležencem, ali vejo, zakaj takšnemu križu 
pravimo »Andrejev križ«. To je vstop v predstavitev apostola Andreja. 

Pripomočki:
• vrvica

Apostol Andrej je umrl okoli leta 60 in goduje 30. novembra. Bil je brat Simona Petra, pr-
vega papeža. Evangelist Janez poroča, da je bil Andrej poklican za Jezusovega učenca prej 
kot Peter. Jezusa je spoznal, ko je bil z Zebedejevim sinom Janezom med učenci Janeza 
Krstnika. Nekega dne je prišel mimo Jezus in Krstnik je dejal: »Poglejte, božje Jagnje!« 
Andrej in Janez sta šla za Jezusom, ki ju je vprašal, kaj hočeta. Dejala sta mu: »Učitelj, kje 
stanuješ?« Odgovoril jima je, naj gresta z njim, pa bosta videla. Šla sta in pri njem ostala 

2. O SVETNIKU
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do večera. Jezus ju je s svojo osebnostjo osvojil in zvečer, ko je pri-
šel domov, je Andrej dejal svojemu bratu Petru: »Našli smo Mesija!« 
Najbrž je že naslednji dan Petra privedel k Jezusu. 
Apostol Andrej je bil doma iz Betsajde ob Genezareškem jezeru in 
skupaj z bratom Simonom Petrom se je preživljal z ribištvom. Od-
ločilnega pomena je bilo dejstvo, da je bil pripravljen pustiti vse 
in iti za Jezusom. V času Jezusovega javnega delovanja evangeli-
ji omenjajo Andreja ob treh priložnostih: ko so bili Peter, Andrej in 
Jakob z Jezusom na Oljski gori, so ga spraševali, kdaj se bo izpolnila 
njegova napoved o razdejanju Jeruzalema; preden je Jezus nasitil pet 
tisoč mož, je Andrej pokazal na dečka, ki je imel pet ječmenovih hlebov 
in dve ribi; ko so pogani (Grki) želeli videti Jezusa, je Andrej to njihovo že-
ljo sporočil Jezusu. Ko so Jezusa prijeli in krivično obsodili na smrt, Andrej ni 
delal časti svojemu imenu, ki pomeni ‚možat, pogumen, hraber‘, saj je, kot vsi apostoli, ra-
zen Janeza, zbežal. Starokrščansko izročilo ve povedati, da je po Gospodovem vnebohodu 
in prihodu Svetega Duha nekaj časa deloval v Palestini, nato pa šel oznanjat evangelij med 
divje Skite ob Črnem morju, v Malo Azijo in Grčijo. Na stara leta je bil škof v grškem mestu 
Patras, kjer je med preganjanjem rimskega cesarja Nerona prišel pred sodišče (okoli leta 
60). Po bičanju je bil obsojen na smrt na križu, postavljenem v obliki črke X, ki se zato 
imenuje ‚Andrejev križ‘. 
Iz Patrasa so njegove posmrtne ostanke leta 357 prenesli v Carigrad, prestolno mesto vzho-
dnorimskega cesarstva, ki se je oklicalo za ‚drugi Rim‘, češ da je v tem mestu Cerkev usta-
novil ‚prvopoklicani‘ apostol Andrej. Sveti Andrej je postal zavetnik Rusije, ki je sprejela kr-
ščanstvo iz Carigrada. Relikvije sv. Andreja so med četrto križarsko vojno (1204) prepeljali 
v Amalfi na jugu Italije, kasneje pa v Rim. Med tretjim zasedanjem drugega vatikanskega 
koncila (1964) je papež Pavel VI. to dragoceno relikvijo vrnil grški Cerkvi. Apostola Andreja 
upodabljajo s križem v obliki črke X. Za svojega zavetnika so si ga izbrali ribiči, mesarji, vr-
varji; priporočajo se mu v raznih boleznih, posebej pri rdečkah. Na Slovenskem je njegovo 
češčenje zelo razširjeno. Posvečenih mu je 45 cerkva. Apostol Andrej je prvi zavetnik ma-
riborske škofije, kajti njemu je posvečena stolna cerkev pri Sv. Andražu v Labotski dolini, 
sedežu škofije do leta 1859, ko ga je Slomšek prenesel v Maribor.
Predstavitev lahko zaključimo z vprašanjem, kaj so si udeleženci zapomnili, kaj jim pri 
tem svetniku najbolj všeč in kako ga lahko kot ministranti posnemamo.

3. VSEBINA

Z udeleženci se pogovorimo o pomenu obhajila in njegovem vrednem obhajanju. Če nam čas in 
možnosti dopuščajo, lahko pogovor popestrimo s peko nekvašenega kruha (moka in voda) ali 
pa že prej pripravimo nekvašen kruh in si z udeleženci razdelimo. 

Obhajilo je zelo pomembno v našem življenju. Blaženi Alojzij Grozde je delal, da je Evha-
ristija sonce njegovega življenja. Sveti Andrej je dal svoje življenje za krščansko vero. Sam 
osebno je bil prisoten pri pomnožitvi kruha in pri prvi sveti evharistiji. Slišal je besede: To 
delajte v moj spomin. In on je to delal do svoje mučeniške smrti. 



Ministrant 2020/21 | september | 12

Priprava na obhajilo: Hrana je nujno potrebna za naše življenje, da preživimo. Prav 
tako tudi duhovna hrana, ki jo prejmemo pri sveti evharistiji. Ker je to tako zelo po-
membno, se na ta trenutek dobro pripravimo. Že ko vstopim v zakristijo, se začne pri-
prava na ta velik dogodek. 

Ali klepetamo, mislim na vse drugo? Nagajam drugim ministrantom?

Ob času obhajila se lahko spomnimo na dogodke, pri katerih je bil prisoten tudi sv. Andrej.

Kako se je reklo prostoru, kjer se je odvijala prva sveta maša?

Koliko ljudi je bilo prisotnih? Ali znamo našteti apostole? Katera znamenja uporabimo 
pri svetem obhajilu? Ali se še spomnimo svojega prvega svetega obhajila?

sprejem obhajila: Kakšno mora biti naše srce pred obhajilom? Ali sveto obhajilo naredi ka-
kšno spremembo v našem življenju? Ali opazimo kakšno razliko pred in po sveti maši?

Kako pristopimo k obhajilu, kako držimo roke? Kdaj prejmemo obhajilo na usta in kdaj na roke?

Kako se obnašamo, ko stojim v vrsti za obhajilo? Kaj naredimo, ko prejmemo sveto obhajilo?

V kruhu in vinu po posvetitvi pri sveti maši sprejmemo Kristusa, on se v teh darovih zdru-
žuje z nami. Na ta način smo tudi mi povezani drug z drugim.

Ko gremo k obhajilu, je potrebna duhovna priprava (sem spada redna sveta spoved) in 
primerna telesna drža. Tudi naše roke govorijo in molijo pri sveti maši. Z rokami izražamo 
svoje misli in svoja čustva. Zato je zelo pomembno, kako in kje držimo roke pri sveti maši. 
Kaj delamo z rokami med sveto mašo? Verniki se z roko pokrižamo, se trkamo na prsi, si jih 
podajamo v znamenje sprave, jih sklenemo, da izražamo zbranost, notranji mir ... 

Pri prejemu obhajila na roko levo roko iztegnemo in odpremo dlan, pod njo pa postavimo 
desno odprto dlan. Pustimo, da nam duhovnik ali delivec obhajila položi posvečeno hostijo 
na dlan, nato jo spoštljivo primemo z desno roko in se obhajamo, preden se vrnemo na svoje 
mesto v cerkvi. Hostije iz rok duhovnika ne primemo s prsti, ampak pustimo, da jo on položi 
na našo dlan. Obhajila na rokah tudi ne prejemamo v rokavicah. Ta opozorila glede zuna-
njosti niso odveč, ker se pri obhajilu dogajajo nenavadne stvari. Če verujemo v Kristusa, ki je 
navzoč v obhajilu, in ga spoštujemo, ga bomo tudi dostojno prejeli.

Zahvala po obhajilu: Ko prejmemo sveto obhajilo, se tudi zahvalimo za ta 
velik dar. 

Za kaj smo lahko hvaležni v svojem življenju?

Dobri Bog, zahvaljujemo se, 
da smo lahko ministranti, zvesti pomočniki duhovniku. 
Pomagaj nam, da bomo podobni našemu zavetniku sv. Dominiku Saviu 
in apostolu Andreju. Naj se zavedamo, kaj prejemamo v svetem obhajilu. 
Slava Očetu in Sinu in svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vekomaj. Amen. 
Sveti Dominik Savio, prosi za nas. 
Sveti Andrej, prosi za nas.

4. MOLITEV
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Goduje: 27. decembra

Upodobitve: z orlom in knjigo; tudi s kelihom  
in kačo ali s kotlom z oljem

Zavetnik: teologov, uradnikov, notarjev, 
kiparjev, slikarjev, pisarjev, pisateljev, steklarjev, 
graverjev, svečarjev; priprošnjik proti 
toči, za dobro žetev …

SVETI JANEZ EVANGELIST
Pripravil: Peter Čemažar

december

1. VSTOPNO MESTO

Povezovanje evangelIstov z njIhovImI atrIbutI 

Če imamo v cerkvi upodobljene evangeliste, udeležence napotimo v cerkev, kjer morajo 
poiskati in na listek zapisati vse štiri evangeliste z njihovimi atributi (orel, vol, angel, lev). 
Če ni te možnosti, jim lahko npr. damo na voljo knjigo s svetniki ali pa enostavno našteje-
mo evangeliste in atribute, ki si jih zapišejo na listke v dveh stolpcih, in jih morajo pravilno 
povezati med sabo.

Dinamiko lahko popestri tekmovanje, kdo bo nalogo prvi pravilno opravil. 

Pripomočki:
• listki in pisala 
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Evangelist Janez je bil eden izmed treh ljubljenih Jezusovih učencev, med katere spada 
še njegov brat Jakob in apostol Peter. Jezus jih je vzel s seboj na goro, kjer se je pred 
njimi spremenil (Lk 9,28-36), z Jezusom pa so bili tudi v vrtu Getsemani, ko je molil in 
potil krvavi pot (Mr 14,32-42). O Janezu in njegovem bratu beremo tudi odlomek, kjer 
njuna mati prosi Jezusa, da bi njena sinova sedela eden na Jezusovi desnici in eden na 
levici (Mt 20,20-28). Izmed vseh učencev je Janez edini, ki je spremljal Jezusa tudi na 
njegovem križevem potu skupaj z ženami. Takrat mu je Jezus, ko je visel na križu, 
izročil svojo mati: »Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, kate-
rega 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« (Jn 19,26-27).

Po Jezusovem vstajenju in prihodu Svetega Duha je Janez evangelij najprej 
oznanjal v Jeruzalemu, kjer je bil deležen preganjanj. Nato je kot apostol vodil 
Cerkev v Efezu in deloval tudi v Mali Aziji. Pod cesarjem Domicijanom je veliko 
trpel. Izgnan je bil tudi v kamnolom na otok Patmos, kjer je verjetno napisal 
knjigo Razodetja – zadnjo knjigo Svetega pisma. Poleg Janezovega evange-
lija in knjige Razodetja je napisal tudi tri Janezova pisma, v katerih govori 
predvsem o ljubezni do Boga in do bližnjega. O tem, da je Bog ljubezen. 
Umrl je zelo star – izmed vseh apostolov je umrl najkasneje. 

Izročilo pravi, da je kot starček pridigal ve-
nomer isto: »Otročiči, ljubite se med 

seboj!« Učenci, ki so se naveličali 
vedno istih besed, so ga vpra-

šali, zakaj vedno pridiga isto. 
Učitelj ljubezni je odgovo-

ril: »Otročiči, zato, ker je 
Gospodova zapoved! Da 
le to spolnite, pa ste 
storili dovolj.« 

(Vir: svetniki.org)

2. O SVETNIKU
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Janez je bil vedno blizu Jezusu – tudi ministrant je izmed vseh, ki se zberejo pri maši, naj-
bližje duhovniku in oltarju. 
Janez je bil zvest Jezusov učenec, tudi ko je bilo najtežje. Stal je pod križem. Kot ministrant 
se bom trudil biti zvest in se vedno truditi za zgledno življenje in za redno ministriranje. 
Jezus je izročil svojo mater Marijo Janezu za njegovo ma-
ter. Marija je tudi moja mati. Vsak dan se ji bom izročal z 
molitvijo zjutraj in zvečer.
Trudil se bom ljubiti Boga in bližnjega (ministranti po-
vejo načine, kako to živeti).
Janez je napisal Janezov evangelij, prvo, drugo in 
tretje Janezovo pismo. Rad bom poslušal Božjo 
Besedo in jo tudi živel.

3. VSEBINA

Pri vajah udeleženci 
spoznajo ambon – mizo 

Božje Besede. Udeleženci 
povadijo branje (pazijo na 

nastavitev mikrofona, gla-
snost branja, razločnost, hi-

trost branja …). Povemo, da se 
je potrebno na branje pripraviti, 

toliko bolj, če beremo Božjo Be-
sedo. Kdor bere Božjo Besedo, jo 

oznanja. Oznanjati pa jo je zato dolžan tudi z življenjem. 
Priprava knjig: predstavimo, katere knjige uporabljamo pri sveti maši in na 
kaj moramo biti še posebej pozorni, ko jih pripravljamo (leto A, B, C; 
leto I, II; prazniki …).

4. MINISTRANTSKE VAJE

1. Preberemo enega od odlomkov iz Svetega pisma: 
Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove ma-
tere, Marija 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. 
(Jn 19,25-27)  ali:
Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojene-
ga Sina, da bi živeli po njem. Ljubezen je v tem – ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On 
nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe. Ljubi, če nas je Bog 
tako vzljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. 
Mi ljubimo, ker nas je on prvi vzljubil. Če kdo pravi: »Ljubim Boga,« pa sovraži svojega bra-
ta, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, kate-
rega ni videl. In od njega imamo to zapoved: Tisti, ki ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata. 
(1 Jn 4,7-11.19-21)
2. Vsak izmed ministrantov pove, kaj ga je pri evangelistu Janezu najbolj nagovorilo. 
3. Izročimo se v Marijino varstvo z molitvijo O, Gospa moja.

5. MOLITEV
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Goduje: 24. avgusta

Upodobitve: z nožem ali z lastno kožo v rokah, 
pogosto tudi med mučenjem

Zavetnik: rudarjev, mesarjev, kmetov, vinogradnikov, 
pekov, pastirjev, sedlarjev …, priprošnjik proti kožnim 
boleznim

SVETI JERNEJ
Pripravil: Andrej Golčnik

januar

1. VSTOPNO MESTO

Ime mI je ...

Udeleženci poskušajo odkriti drug pri drugem čim več dobrih lastnosti. To naredi vsak sam 
pri sebi. Voditelj začne igro tako, da opisuje enega od ministrantov z njegovimi dobrimi la-
stnostmi. Ko se ta ministrant prepozna, zakliče svoje ime. Igro nadaljuje ministrant, ki se 
je prepoznal, tako da nadaljuje z opisovanjem nekega drugega ministranta. Igra se konča, 
ko so vsi ali večina ministrantov uganili sebe iz opisa.
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Današnji svetnik, apostol je imel tudi veliko imen. Natanael, Bartolomej, Jernej. 

Njegovo pravo ime je bilo Natanael, kar pomeni »božji dar«, ime Jernej pa izhaja iz 
latinskega oz. grškega imena Bartolomej, to pa je izpeljanka iz hebrejske besede bar 
tolmai, »sin orača«. Po vsej verjetnosti gre za eno in isto osebo. 

Filip in Jernej sta bila prijatelja, še preden sta spoznala Jezusa. Filip je bil tisti, ki je 
Jerneja pripeljal k Jezusu in mu ga predstavil. Gre za prav zanimivo srečanje: ko 
mu je namreč Filip že prej ves navdušen govoril o Jezusu iz Nazareta, se je Jernej 
začudil, češ: »Iz Nazareta more priti kaj dobrega?« Nazarečani namreč niso bili 
ravno na dobrem glasu. 

Ko sta se spoznala, je Jezus najprej pohvalil to njegovo odkritosrčnost in po-
štenost, popolnoma pa ga je »razorožil«, ko mu je povedal, da ga je že prej 
spoznal pod smokvinim drevesom. Jernej je bil tako eden izmed prvih apo-
stolov, ki jih je Gospod poklical. Med njimi ga srečamo tudi na obali Gene-
zareškega jezera, ko se jim prikaže vstali Jezus. 

Po poznejšem izročilu je kot potujoči pridigar odšel v Armeni-
jo, Indijo in Mezopotamijo in tam oznanjal evangelij. Pov-
sod je doživljal velik uspeh, zaslovel je zlasti zaradi svoje 
sposobnosti zdravljenja bolnikov, predvsem obsedenih. 
Tako je bilo tudi na zadnji postaji njegovega oznanje-
vanja: v glavnem mestu Armenije je obsedenosti od 
hudega duha ozdravil hčer kralja Polimija. Kralj in nje-
gova družina so se spreobrnili, poganski duhovniki 
pa so v besu proti Jerneju naščuvali kraljevega brata 
Astiaga. Ta ga je ukazal ujeti in zverinsko mučiti, na 
koncu pa ga je obsodil na perzijsko smrtno kazen: 
živemu so mu potegnili kožo s telesa in ga križali, po 
nekaterih virih pa obglavili.

2. O SVETNIKU
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Jezus je v Jerneju prepoznal človeka brez zvijače, od-
kritega in poštenega Izraelca. To se je odražalo iz nje-
gove drže. Že na zunaj se je videlo, da je pošten in 
dobronameren človek, čeprav je bil skeptičen glede 
Jezusa. Človek že s svojo držo/govorico telesa veli-
ko pove o sebi. Zato imamo v cerkvi pri bogoslužju 
različne drže, ki ponazarjajo določeno človekovo 
lastnost. Zato da nam tudi telo in drža telesa po-
magata bolj doživeti skrivnost vere, ki se pred nami 
odvija. Kot ministranti smo še bolj na očeh ljudi in 
poklicani, da z lepo držo pomagamo tudi ljudem k 
zbranosti. 

Poklek In klečanje

Ko stopimo v cerkev, se pokrižamo z blagoslovljeno 
vodo in nato pokleknemo. Poklek je pozdrav. S pokle-

kom pozdravim Jezusa, ki je v tabernaklju. Iz filmov in 
zgodovine vemo, da so ljudje poklekovali pred kralji in 

vladarji, da so vitezi pokleknili pred kraljem, ko jih je ta 
postavil v viteški stan. Tako tudi naš poklek pomeni izraz 

naše vdanosti Jezusu, ki je naš odrešenik. Jezus, ti si Bog, jaz 
sem samo človek. Poklek pa je tudi izraz ljubezni. Ko fant zasnu-

bi dekle, prednjo poklekne, v znamenje svoje ljubezni do svoje izbranke. Pokle-
knem pred Jezusom, ker vem, kako močno me on ljubi, in mu želim izraziti svojo 
ljubezen. 

S klečanjem pa izrazimo tudi češčenje, molitev, zbranost, ponižnost, majhnost, 
spoštovanje in prošnjo. Celo Jezus sam je na Oljski gori padel na kolena in molil 
(prim. Lk 22,41).

stoja

V vsakdanjem življenju je stoja znamenje spoštovanja, saj na primer vsi vstanemo, 
kadar pride v našo družbo imeniten človek. Stojimo, ko se pozdravljamo ob priho-
du in ob slovesu, ko kaj povemo, obljubimo ali prisežemo na slovesen način ... Stoja 
je najstarejša drža pri bogoslužju. Je znamenje spoštovanja, pozornega poslušanja in 
svobode Božjih otrok.

sedenje

Podobno kot stoja je tudi sedenje nekaj zelo pogostega v našem življenju. Sedimo obi-
čajno pri poslušanju, pri branju, pri delu z raznimi aparati pa tudi pri počitku. Jezus je 
na primer velikokrat sede učil, kar je pomenilo, da uči kakor tisti, ki ima oblast, ljudje 
pa so ga pogosto sede poslušali. V evangeliju imamo čudovit primer takega poslušanja: 
Marija, Lazarjeva sestra, je sedla k Jezusovim nogam, ga poslušala in Gospod jo je zato 
pohvalil (prim. Lk 10,39).

3. VSEBINA
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Preberemo odlomek iz evangelija: 
Jn 1,45-51

Našel je Natánaela in mu rekel: »Našli 
smo njega, o katerem so pisali Mojzes 
v postavi in preroki: Jezusa, Jožefovega 
sina iz Nazareta.« Natánael mu je dejal: »Iz 
Nazareta more biti kaj dobrega?« Filip mu je 
rekel: »Pridi in poglej!« Ko je Jezus videl, da Na-
tánael prihaja k njemu, je rekel o njem: »Poglejte, pravi 
Izraelec, v katerem ni zvijače.« Natánael mu je dejal: »Od kod me poznaš?« Jezus mu je 
odvrnil: »Preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim drevesom.« Na-
tánael mu je odgovoril: »Rabi, ti si Božji Sin, ti si Izraelov kralj.« In Jezus je odgovoril in mu 
rekel: »Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to 
boš videl.« In rekel mu je: »Resnično, resnično, povem vam: Videli boste nebesa odprta in 
Božje angele hoditi gor in dol nad Sinom človekovim.«

Z molitvijo se priporočimo Mariji, da bi nam pomagala, da bi bili podobni svetemu Jerneju v 
njegovi iskrenosti, neposrednosti in predanosti.

Zdrava Marija ... Slava Očetu ... Sveti Jernej, prosi za nas. 

4. MOLITEV

ležanje (ProstracIja)

Ležanje pri bogoslužju je znamenje popolne predanosti Bogu. Duhovniki 
ležijo na veliki petek na začetku obredov. Je izraz naše velike hvaležnosti za 

odrešenje, ki smo ga bili deležni po Jezusovem trpljenju in smrti na križu. Pri 
diakonskem, duhovniškem in škofovskem posvečenju pa ležanje kandidatov za 

posvečenje pomeni popolno predanost v Božje roke in popolno posvetitev Bogu. 

Z udeleženci zvadimo vstop in poklek, klečanje z zvonjenjem itd.
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Goduje: 24. februarja

Upodobitve: s knjigo in svitkom, z mečem, sekiro  
ali helebardo, tudi s čelado ali kamni

Zavetnik: tesarjev, krojačev, stavbenikov, 
mesarjev, kovačev, slaščičarjev;  
priprošnjik proti alkoholizmu …

SVETI MATIJA
Pripravil: Rok Pogačnik

februar

1. VSTOPNO MESTO

lovIlcI glasov

Udeležence posedemo v cerkvi ali v drugem 
prostoru, v katerem lahko poskrbimo za tišino. 
Razložimo jim, da je pred nami igra »Lovilci glasov«. 
Pri igri je pomembno, da imamo ušesa na preži, zato nihče ne sme govoriti ali ustvarjati 
kakršnihkoli zvokov. Spodbudimo jih, da kljub tišini napnejo ušesa in poskušajo slišati čim 
več in si zapomniti, kar so slišali. Na ta način bodo ulovili različne glasove. Pomembno je, 
da jim povemo, da bomo poslušali pet minut in da se bo morda zdelo kot cela večnost, a je 
prav, da zdržijo do konca. Skupaj utihnemo, zapremo oči in pet minut poslušamo glasove. 
Ko preteče pet minut, se pogovorimo o vsem, kar smo slišali in poskušamo našteti čim 
več glasov. Pomagajo nam lahko vprašanja: Kako je bilo držati tišino? Kaj ste slišali? Kaj 
je pomembno pri poslušanju? Kaj vas je motilo? Tistega, ki je naštel največ glasov, lahko 
simbolično nagradimo.
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Na začetku srečanja smo si vzeli čas za tišino in poslušanje. Ugotovili smo, koliko raz-
ličnih glasov slišimo, če smo nanje pozorni. Dejstvo je, da vsak dan slišimo cel kup 
glasov in prinašajo nam različne informacije. Treba je biti izbirčen in pozoren, treba 
je skrbno izbirati glasove, ki jih poslušamo in se po njih ravnamo. Veliko glasov je, ki 
uničujejo: tisti, preklinjajo; tisti, ki nam govorijo, da smo slabi, da nismo ljubljeni; 

Potem ko je Juda Iškarijot izdal Jezusa in je v svoji ne-
sreči naredil samomor, apostolov ni bilo več dvanaj-

st. Apostoli so vedeli, da morajo dopolniti apostol-
ski zbor in najti zamenjavo za Juda, zato so se po 
Jezusovem vnebohodu odločili, da bodo izmed 
dvainsedemdesetih učencev, ki so hodili z Jezu-
som, izbrali dva najprimernejša kandidata. Kan-
didat je moral izpolnjevati dva pogoja: prvič – da 
je bil z Jezusom od začetka njegovega javnega 
delovanja; torej od krsta v Jordanu, in drugič – 
da je videl vstalega Jezusa. Izbrali so dva: Jožefa, 
z imenom Barsaba, in Matija. Sveto pismo nam 
o nadaljevanju izbiranja pove tole: 

»Nato so takóle molili: «Gospod, ti poznaš srca 
vseh, pokaži, katerega od teh dveh si izbral, naj pre-

vzame mesto v tej službi in apostolstvo, od katerega 
je odpadel Juda, da je šel na svoj kraj!“ In žrebali so, žreb 

pa je določil Matija, in pridružili so ga enajstim aposto-
lom.« (Apd 1,24-26) 

Matija je tako postal apostol. Matija naj bi se rodil v Betle-
hemu premožnim staršem, ki so ga v mladosti dali v šolo starčku 

Simeonu, v Jeruzalem. Neka zgodba pravi, da naj bi bil kot deček delal družbo pas-
tirjem takrat, ko se jim je prikazal angel in jim oznanil Jezusovo rojstvo. Kot odra-

sel moški se je pridružil Jezusu, ki ga je določil za enega izmed dvainsedemdesetih 
učencev, ki jih je Jezus »poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor 
je sam nameraval iti« (Lk 10,1). Izročilo pravi, da se je posebej odlikoval v ponižnosti 
in ljubezni. Čeprav o njegovem življenju ne vemo veliko, pa smo lahko prepričani, da 
se kot »nadomestni apostol« ni čutil kot nadomestek: zaupal je v Jezusa in ga poskušal 
poslušati, da bi ga lahko oznanjal naprej. Tako ga je šel oznanjat v Etiopijo, kjer je 
umrl mučeniške smrti leta okoli leta 63. Najprej so ga pobili s kamenjem, nato pa mu 
odsekali glavo. Zato ga največkrat upodabljamo z mečem ali sulico ter čelado in kamni. 
Ime Matija pomeni »Božji dar« ali »Moj dar je Bog«. Apostol Matija v Sloveniji goduje 24. 
februarja, drugod pa 14. maja.

2. O SVETNIKU

3. VSEBINA
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Gospod, ti poznaš srca vseh in ti nas kličeš, da smo tvoji slu-
žabniki. Hvala ti, ker nas ne puščaš samih in nam daješ svoje-
ga Svetega Duha, da nas dela svete. Pomagaj nam, da bomo 
med različnimi glasovi, ki jih slišimo, vedno izbirali njegove 
navdihe in jih, kot sveti Matija, sprejemali s ponižnostjo in po 
njih živeli v ljubezni. Naj Sveti Duh, ki pri sveti maši posveti 
naše človeške darove in jih spremeni v tvoje telo in kri, v nas 
tako deluje, da bomo vedno bolj tvoji. Amen.

tisti, ki nas spodbujajo, da naredimo nekaj slabega. Obstajajo pa dobri glasovi, ki blago-
slavljajo; ki nam govorijo, da smo Božji otroci; da lahko v svojem življenju naredimo ču-
dovite stvari; da se lahko osvobodimo grehov in živimo za Boga in za druge. Pomembno 
je, da se odločimo poslušati dobre glasove in jim slediti.

Ko so apostoli izbirali nekoga, ki bo nadomestil Juda Iškarijota, so vedeli, da morajo po-
slušati predvsem Boga. Molili so in izbrali Matija. Ker so izbrali poslušanje Božjega glasu 
in ne samo svojih idej, je bila izbira dobra. Tudi Matija je izbiral dobre glasove. Ko se je 
odločal, kateremu glasu bo sledil, je izbral Jezusovega: večkrat ga je poslušal in se z 
njim pogovarjal. Po binkoštih pa se je apostol Matija prizadeval poslušati Tolažnika, ki 
ga je obljubil Jezus, Svetega Duha.

Sveti Duh je Božja Oseba in je prišel, da bi nas posvečeval. Posvečevati pomeni naredi-
ti sveto, narediti Božje. Kristjani smo sveti, smo Božji. Kako? Večkrat pozabljamo, da 
je po svetem krstu Sveti Duh prisoten v naših dušah, da smo tempelj Svetega Duha. 
To je čudovita novica: Bog me tako zelo ljubi, da hoče živeti v meni. Temu življenju 
Svetega Duha v nas pravimo posvečujoča milost. Sveti Duh je tisti, ki nam daje naj-
boljše navdihe v življenju; njegov glas se res splača poslušati. Vse dobro, kar mi pride 
na misel, vse lepo, vsi Božji navdihi – za vse to je zaslužen Sveti Duh, ki živi v moji 
duši. Danes lahko sklenem, da se bom z njim večkrat pogovarjal, ga prosil, da mi 
pomaga slišati svoj glas in mu slediti.

Splača pa se ga poslušati tudi zato, ker je Bog in zato neizmerno močan. Poglejmo, 
kaj naredi Sveti Duh pri sveti maši. Duhovnik ga med vsako mašo kliče, naj pride 
in spremeni kruh in vino v resnično Kristusovo telo in kri. Sveti Duh posveti naše 
navadne človeške darove in jih spremeni v Božji dar. Spremeniti kruh in vino v telo 
in kri Jezusa Kristusa pa je več kot ustvariti svet. Ima moč, da tudi mene in tebe 
naredi, da sva Božja, sveta. 

Klicanje Svetega Duha pri sveti maši imenujemo epikleza, med katero duhovnik 
roke iztegne nad darove. Klicanje Svetega Duha napoveduje najsvetejši trenutek 
maše, ki se bo zgodil med besedami »To je moje telo« in »To je kelih moje krvi«, 
zato takrat pokleknemo. Danes bomo v misalu poiskali te besede v več evhari-
stičnih molitvah in se učili lepo in pobožno poklekniti.

4. MOLITEV
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Goduje: 25. julija

Upodobitve: z romarsko palico in zvitkom 
evangelija v roki, s školjko

Zavetnik: kmetov in romarjev

SVETI JAKOB STAREJŠI
Pripravil: Jure Koželj

marec

1. VSTOPNO MESTO

Ko izbiramo prostor za to katehezo, naj to ne bo običajen prostor. Pot do tega prostora 
označimo bodisi z rumenimi Jakobovimi školjkami bodisi z rumenimi puščicami, ki so prav 
tako značilne za Jakobovo romarsko pot. Skupino nato zberemo na drugi lokaciji in jim 
damo nalogo, da najdejo cilj, za orientacijo pa naj jim služijo prej pripravljene markacije. 

(V primeru slabega vremena lahko predhodno v večjem prostoru skrijemo nekaj predme-
tov, »skrivališča« pa označimo z majhnimi oznakami.)

Primer markacije:
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Svetopisemska naštevanja dvanajsterih omenjajo dve osebi 
s tem imenom: Jakoba, Zebedejevega sina, in Jakoba, Alfejeve-
ga sina, ki ju po navadi razlikujemo po njunih vzdevkih kot Jakoba Starejšega in Jakoba 
Mlajšega.
Zakaj je eden mlajši, drugi starejši? Je to mišljeno glede let?
Ime Starejši je dobil zato, ker je bil poklican pred Jakobom Mlajšim. Torej vzdevek starejši 
oz. mlajši ni glede na leta, ampak glede na to, kdaj ga je Jezus poklical. 
Bil je sin ribiča Zebedeja in Salome. S svojim bratom, poznejšim evangelistom Janezom, 
je živel kot ribič v Galileji. Bil je pameten in veren Jud. Jezus je Jakoba in Janeza poklical, 
»ko sta z očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže« (Mt 4,21). Bila sta med njegovimi 
prvimi učenci. Skupaj s Petrom in Janezom je bil priča Jezusovega spremenjenja na gori in 
Jezusove molitve v vrtu Getsemani, kjer je Jezus potil krvavi pot. Jakob, Peter in Janez so 
videli, kako je Jezus v Jairovi hiši obudil njegovo hčer. O njegovem delovanju po Jezuso-
vem vnebohodu in binkoštnem prazniku vemo malo. 
Mama Saloma je bila prava Marijina sestra, tako da je bil Jakob Starejši pravi Jezusov 
bratranec. Jezus je Jakobu in Janezu dal ime Boanerges, to je »sinova groma«; to ime sta 
dobila zaradi svojega vihravega in živahnega značaja. Jezus ju je namreč okaral zaradi 
njune hitre sodbe Samarijanov: »Gospod, ali hočeš, da rečeva naj pride ogenj z neba in 
jih pokonča?« (Lk 9,54) Prav tako ju je okaral zaradi njune častihlepnosti, želela sta, da bi 
sedela na njegovem veličastvu, eden na njegovi desnici in eden na njegovi levici (Mr 10,35-
37), ker nista razumela, kaj pomeni biti apostol in kakšno je Jezusovo poslanstvo. To njuno 
prošnjo naj bi Jezusu celo posredovala njuna mati. 
V Apostolskih delih beremo, da je Herod umoril Jakoba z mečem. To naj bi se zgodilo na 
veliko noč leta 44. Tako naj bi bil Jakob Starejši prvi mučenec med apostoli. Po poročilih 
Izidorja Seviljskega naj bi Jakob Starejši oznanjal evangelij v Španiji, po nekem drugem 
izročilu pa naj bi bilo njegovo truplo kasneje prineseno v Španijo, v sedanje mesto Santia-
go de Compostela. Ta kraj je postal mesto velikega češčenja in cilj mnogih romarskih poti 
s celega sveta. Zato Jakoba upodabljajo z romarsko palico in zvitkom evangelija v roki – to 
je znamenje potujočega apostola, ki se z vsem življenjem posveča oznanjevanju evange-
lija. Jakobov simbol pa je tudi jakobova pokrovača, školjka, ki po sv. Jakobu nosi ime. Ni 
povsem jasno, zakaj je po njem dobila ime. Nekateri pravijo, da zato, ker so romarji po-
krovače uporabljali za pitje vode, drugi pa, da so si pokrovače zapeli na obleko kot dokaz, 
da so Compostelo obiskali. So pa s tem simbolom označene Jakobove poti, to so poti, ki 
vodijo v ta romarski kraj. Tudi v Sloveniji imamo Jakobovo pot, ki zaobjema 67 cerkva, od 
teh jih je 22 župnijskih. Je kakšna vaša podružnica posvečena temu svetniku? Morebiti 
celo župnijska cerkev?

2. O SVETNIKU



25 | september | 2020/21 Ministrant

naukI jakoba starejŠega

Od Jakoba Starejšega se lahko veliko naučimo: 
1. Pripravljenosti sprejeti Gospodov klic, tudi če od nas zahteva, da zapustimo 
»čoln« svojih človeških varnosti in udobja. Kako zelo to velja za ministrante. Ko-
likokrat se nam zgodi, da smo dežurni pri delavniški sveti maši, pa se prikradejo 
druge, bolj vabljive ponudbe, a po zgledu sv. Jakoba gremo k maši, ker v tem 
prepoznamo Gospodov klic. 
2. Navdušenja, da gremo za Jezusom po poti, ki nam 
jo on kaže. To pomeni, da v Božji Besedi vsak dan 
iščemo Gospodovo pot. Da vsak dan začnemo z 
Božjo Besedo. 
3. Da pogumno pričujemo zanj. Prav mini-
stranti imamo veliko priložnosti za pričevanje. 
Posebno ko svojo ministrantsko službo opra-
vljamo tako, da je bogoslužje lepše in zato bolj 
Bogu v čast. Priče smo med svojimi vrstniki, ko 
se ne sramujemo biti ministranti in ministrant-
ke. Tudi če moramo kdaj slišati kakšno pikro na 
svoj račun, ostanimo mirni in trdni. Predvsem te-
daj se bodo sovrstniki vprašali, kako to, da kljub vse-
mu vztrajamo. Pa ne le to, vprašali se bodo o sebi in svo-
jem življenju. 

ProcesIja
Procesija ima svoj izvor v začetku Stare zaveze. Izvoljeno ljudstvo je namreč raz-
porejeno po 12 Izraelovih rodovih. Tovrsten opis najdemo v 4 Mz 4-9, središče pa je 
navzočnost Jahveja (Boga), ki ga predstavlja skrinja zaveze. Tudi kasneje najdemo 
»zametke« procesij, kot npr. v Ps 148, kjer so v hvalnici Gospodu ločeni: kralji in ljud-
stva, knezi in vladarji, mladeniči, mladenke, starčki in dečki.

Procesije so se pojavile že za časa cesarja Konstantina in so se od takrat s krščanstvom 
razširile po vsem svetu. Danes poznamo različne procesije, ki so navadno vezane na 
praznik. Če začnemo z najbolj običajno in večkrat rabljeno: s slovesnim pristopom 
k oltarju, ki je opisan tudi spodaj. Na praznike vezane procesije so tista za svečnico, 
cvetno nedeljo, veliko noč, prošnje dneve. Poleg velikonočne je najbolj slovesna (po-
nekod še bolj kot velikonočna) procesija ob prazniku Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. 

Procesijo navadno spremljajo bandera, ki bi lahko izvirala iz časa cehov, ko je imel vsak 
ceh, podobno kot oltar v cerkvi, tudi svoje bandero. Po večjih župnijah danes bandera 
predstavljajo tudi podružnice, ponekod pa ohranjajo navado, da jih nosijo neporočeni 
fantje. 

Kakšno povezavo ima procesija z Jakobom? Za razliko od ostalih bogoslužnih elemen-
tov je procesija povezana s potjo. Življenje in delo svetega Jakoba je nagovorilo mnoge 
romarje, ki že dolga stoletja, tudi danes, peš romajo po Jakobovi poti v Santiago de Com-
postela. Bistvo procesije je, da v središče naše življenjske poti postavimo Boga kot Izrael-
ci ali kot je postavil Jezusa sveti Jakob. 

3. VSEBINA
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Procesija – slovesni pristop:
1. kadilnica
2. sveči
3. križ
4. (sveči)
5. evangeliarij
6. duhovniki
7. škofje
8. mitra (škofovsko pokrivalo), pa-
storal (škofovska palica)
9. ceremoniar

Procesija – velika noč

Na čelu procesije gre kip Vstalega 
Zveličarja, ob njem svečarja, za njim 
župnijsko bandero, bandera s pod-
ružnic, možje in fantje, evharistični 
banderi (beli), veroučenci, pevci, mi-
nistranti, nebo (duhovnik z Najsve-
tejšim), mali banderi, žene, dekleta 
in otroci.

Procesija svetega rešnjega telesa

Na čelu procesije gre križ, ob njem 
svečarja, za križem velika bandera, 
možje in fantje, evharistični bande-
ri (beli), veroučenci (lahko si vsak 
razred izdela svoje bandero), pevci, 
prvoobhajanci s košaricami cvetja, 
ministranti, nebo (duhovnik z Naj-
svetejšim), mali rdeči banderi, dek-
leta in žene.

V kadilnici prižgemo oglje, med molitvijo pa 
sedem udeležencev na oglje položi zrnce ka-
dila. Po vsakem zrncu sledi molitev. (Število 
zrnc in molitev lahko seveda prilagodimo.) 

Dobri Bog, pomagaj nam, da bomo znali 
nasičevati lačne, da bomo vedno znali deliti 
z drugimi kruh in druge materialne dobri-
ne. Oče naš ...

Dobri Bog, pomagaj nam, da bomo znali 
napajati žejne, predvsem tiste, ki so žej-
ni odnosov, tople besede in prijaznega 
pogleda. Oče naš ...

Dobri Bog, pomagaj nam, da bomo znali 
nage oblačiti, da bomo spoštovali svoje 
telo in telo drugega, da se ne bomo iz nje-
ga norčevali, ampak v njem videli tvoje 
obličje. Oče naš ...

Dobri Bog, pomagaj nam, da bomo znali 
popotnike sprejemati, da bomo vsakega, 
tudi tiste, ki nam grejo na živce in nam 
niso simpatični, sprejeli odprtih rok. Oče 
naš ...

Dobri Bog, pomagaj nam, da bomo znali 
bolnike obiskovati, da bomo videli tiste, 
ki so ostareli in osamljeni, in jim bomo 
dali vedeti, da v svojih težavah niso 
sami. Oče naš ...

Dobri Bog, pomagaj nam, da bomo 
znali reševati jetnike, predvsem tiste, 

ki so ujeti v pasti odvisnosti od ra-
čunalniških iger, interneta, mo-

bitela, da bodo spoznali svojo 
ujetost. Oče naš ...

Dobri Bog, pomagaj nam, 
da bomo znali mrliče po-
kopavati, da bomo molili 
za rajne v naših družinah in 

naših soseskah, da bomo pri 
pogrebih, kjer ministriramo, 

molili za pokojne. Oče naš ...

4. MOLITEV



27 | september | 2020/21 Ministrant

Goduje: 3. julija

Upodobitve: s sulico, s kotnim merilom  
ali ko daje prst v Kristusove rane

Zavetnik: arhitektov, geometrov, zidarjev, 
tesarjev, kamnosekov

SVETI TOMAŽ
Pripravil: Luka Demšar

april

2. O SVETNIKU

zračnI balon  
– zemeljskI krog 

Udeleženci sedijo tesno drug ob drugem 
na stolih v krogu. Naloga je, da si na izte-
gnjenih nogah med seboj podajajo dva ba-
lona. Balona začneta pot diagonalno drug 
drugemu naproti in potujeta v isto smer. Vsakdo 
izmed udeležencev se mora balona vsaj dotakniti. 
Bo eden od balonov prehitel drugega? 

Pripomočki:
• 2 balona

Človeku, ki noče verjeti na besedo, ampak se hoče o vsem prepričati na lastne oči, pra-
vimo ‹neverni Tomaž›. Obnaša se namreč kot apostol Tomaž po Jezusovem vstajenju. 
Evangelist Janez pripoveduje, da se je Gospod po svojem vstajenju prvi večer prikazal 
svojim učencem, zbranim za zaprtimi vrati hiše, kjer so le nekaj dni poprej skupaj z 
Jezusom obhajali spominsko večerjo ob judovskem velikonočnem prazniku, ki je bila 
obenem zadnja večerja Jezusa kot človeka. Tomaža, pravi, ni bilo med njimi. Ko so mu 
drugi pripovedovali, da je Jezus vstal in se jim prikazal, jim je odvrnil: »Če ne vidim 
na njegovih rokah znamenja žebljev in ne vtaknem svojega prsta v rane od žebljev, 

1. VSTOPNO MESTO
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že ne bom veroval.« Čez osem dni je vstali 
Gospod spet obiskal svoje učence. Tomažu 
je rekel: »Daj svojo roko in jo položi v mojo 
stran in ne bodi neveren, temveč veren.« 
Tedaj je Tomaž izpovedal vero z vzklikom: 
»Moj Gospod in moj Bog!«

Zaradi tega dogodka je Tomaž postal ‚sla-
ven‘, vendar pa o njem vemo bolj malo. 
Preden ga je Jezus poklical v svojo službo, 
je opravljal ribiški poklic ob Genezareškem 
jezeru. Prvi trije evangelisti (Matej, Marko 
in Luka) omenjajo Tomaža le v seznamih 
dvanajsterih apostolov, več pozornosti pa 
mu posveti evangelist Janez, ki ga v svo-
je poročilo o Jezusovem življenju in delo-

vanju vplete štirikrat. 
Prvič tedaj, ko To-

maž izrazi svojo 
pripravljenost 

iti z Jezusom v 
smrtno nevar-
nost, ko gre 
v Betanijo k 

Lazarju; drugič med Jezusovim poslovil-
nim govorom pri zadnji večerji, ko Tomaž 
poslavljajočemu se Jezusu vpade v besedo 
in pravi, da oni ne vedo, kam gre; najdalj-
ši je tretji odlomek o Tomažu, omenjen na 
začetku; četrtič in zadnjič pa Janez omenja 
Tomaža kot enega izmed sedmerih aposto-
lov, ki se jim je vstali Gospod prikazal, ko so 
na Genezareškem jezeru lovili ribe. Janez 
trikrat navaja Tomažev vzdevek Dvojček, 
kar je dejansko le prevod njegovega imena, 
kajti ime Tomaž izhaja iz aramejske besede 
‚toma‘ s pomenom ‚dvojček‘.

Prakrščansko poročilo ve povedati, da je 
apostol Tomaž po Jezusovem vnebohodu in 
prihodu Svetega Duha deloval na bližnjem 
Vzhodu in prišel celo do Indije. Umrl naj bi 
mučeniške smrti v kraju Mailapur pri Ma-
drasu: prebodli so ga s sulico ali z mečem. 
Indijska Cerkev se ponaša, da je njen usta-
novitelj sveti Tomaž, zato indijske kristjane 
pogosto imenujejo ‚Tomaževi kristjani‘.

Ali tudi ti ne verjameš vsega takoj? Se ti večkrat pojavi kakšen 
dvom? Potem si čisto običajen fant oziroma dekle. Apostol Tomaž je potreboval 
precej časa, da je resnično veroval v to, da je Jezus vstal od mrtvih. Moral je celo položiti 
prst v Jezusove rane. Si predstavljaš? Nam verjetno kaj takega nikoli ne bo dano. Malo 
verjetno je, da bi se Jezus prikazal prav nam in nam pokazal svoje rane. A nič zato. Imamo 
vero, to je možnost, da v Boga verujemo po drugih poteh. Čeprav ga ne vidimo, lahko 
verujemo, da je z nami. Kristjani imamo možnost, da se srečamo z Jezusom na drugačen 
način, kot se je z njim srečal apostol Tomaž. 

Si že slišal za monštranco? To je zlata ali srebrna posoda, sme pa biti tudi iz pozlačene-
ga bakra ali iz pozlačene medenine. To je dovoljeno ne le za monštranco v celoti, ampak 
tudi za lunico (lunulo), ki drži sveto hostijo. Beseda monštránca izhaja iz latinske besede 
monstrare, kar pomeni – prikazati. V monštranci je shranjena posvečena hostija, v kateri 
prebiva Jezus sam. Monštranca je navadno shranjena v tabernaklju, duhovnik pa jo na 
oltar prinese, ko želimo moliti pred Jezusom. 

3. VSEBINA
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Dragi Bog! Poklical si nas, da smo Tvoji ministranti. Hvala Ti, da smemo vedno biti blizu 
Tvojega oltarja. Velikokrat dvomimo Vate, kakor apostol Tomaž. Prosimo Te, utrdi nam 
vero v Tvojo navzočnost v sveti hostiji. Pomagaj nam, da ostanemo Tvoji dobri prijatelji in 
da bomo vsem izkazovali ljubezen in dobroto. Amen. 

Češčenje svete hostije se je v Katoliški cerkvi razvijalo od 2. stoletja naprej, konec 14. sto-
letja pa je dobilo obliko, ki je primerljiva z današnjo. Takrat so nastale prve monštrance: v 
njih so izpostavljali Najsvetejše v »javno češčenje in so na praznik svetega Rešnjega telesa 
slovesno izpovedali vero v Kristusovo navzočnost v evharistiji z veličastnimi procesijami s 
hostijo v monštranci« (F. Oražem, Govorica bogoslužnih znamenj). Prve monštrance so bile 
»zaprte posode, podobne tistim, ki jih imajo danes za prenos obhajila bolnikom na dom«, 
sčasoma so začeli izdelovati in uporabljati za češčenje in še posebej za procesije posode 
s steklenim pokrovom, Najsvetejše so nosili »in vase perspicuo«, v prozorni posodi. Skozi 
desetletja in stoletja je monštranca dobivala nove in nove oblike. Dodali so ji držalo in 
stojalo, predvsem pa jo vedno bolj krasili in umetniško izdelovali. »Obdajali so jo z zlatimi 
žarki, pšeničnim klasjem, vinsko trto in grozdjem, včasih tudi z angelskimi in svetniškimi 
podobami. Tako je postala monštranca eden najlepših in najdragocenejših svetih predme-
tov v vsaki cerkvi« (Franc Ušeničnik, Katoliška liturgika). Po umetniških simbolih in načinu 
izdelave svetih podob pogosto prepoznamo umetnika in duh časa, v katerem je bila po-
soda izdelana.

»Monštranca z vso svojo zunanjo umetniško lepoto in dovršenostjo govori, da je skriti Bog ne-
bes in zemlje med nami pričujoč. Monštranca pa ne kaže samo tega, da je živi Bog med nami, 
temveč nas tudi opozarja, naj bi se tudi mi tako duhovno poglobili in posvetili, da bi postali 
monštranca, se pravi, da bi z vsem življenjem kazali, izžarevali Kristusa« (France Oražem).

kako izpostavimo najsvetejše?
Duhovnik ali diakon gre iskat najsvetejše v tabernakelj in ga izpostavi na oltar. Če Najsve-
tejše v monštranci ni shranjeno na oltarju, kjer bo izpostavljeno, ga duhovnik, ogrnjen 
z velumom, prinese s kraja, kjer je shranjeno; pri tem ga spremljajo strežniki s svečami. 
Monštranco postavi na oltar, ki je pregrnjen z belim prtom in korporalom. Če bo izposta-
vitev trajala dalj časa, lahko uporabimo podstavek. Če je Najsvetejše v monštranci, ga 
duhovnik po izpostavitvi pokadi. Stoje naloži kadilo, poklekne, se prikloni in s trikrat troj-
nim zamahom pokadi Najsvetejše. Nato se prikloni in vrne kadilnico ministrantu. Sledijo 
molitve ali tihota pred Najsvetejšim. Pred koncem izpostavitve, duhovnik stoje naloži ka-
dilo, poklekne, se prikloni in zopet s trikrat trojnim zamahom pokadi Najsvetejše. Nato se 
spet prikloni, vrne kadilnico in stoje moli ali poje: »Kruh iz nebes si nam podelil – ki ima vso 
sladkost v sebi.« Po molitvi sprejme duhovnik ogrinjalo (velum), poklekne, vzame v roke 
Najsvetejše in z njim molče naredi znamenje križa nad ljudstvom. Vmes ministrant zvoni 
z zvončkom. Po blagoslovu molimo še spravno molitev: Bog bodi hvaljen … Sledi sklepna 
pesem. Medtem duhovnik ali diakon, ki je podelil blagoslov, ali drug duhovnik ali diakon 
shrani Najsvetejše v tabernakelj, poklekne, zapre tabernakelj in skupaj z ministranti odide 
v zakristijo. 

4. MOLITEV
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Godujeta: 
3. maja

Upodobitve:  
Jakob Mlajši – z mizarsko žago  
ali s kijem in knjigo v roki;  
Filip – s križem

Zavetnika:  
Filip – klobučarjev, slaščičarjev; 
Jakob Mlajši – kramarjev, 
mlinarjev, strojarjev, lekarnarjev

»hodI za menoj«
(Igra je prilagojena skavtska igra »Križ podirat«.)

Ko se sprehajamo po naših cerkvah in iščemo upodobitev apostolov  
Filipa in Jakoba ml., imamo redko priložnost, da ju vidimo. Če pa ju najdemo, 
ima Filip v rokah križ ali palico v obliki križa. Ta atribut nam bo vstopno mesto za začetno 
zunanjo dinamiko. 
Najdemo 6 večjih palic, od katerih dve položimo na tla v obliki križa, ostale 4 pa tvorijo 
okvir okoli križa. Udeleženci se zberejo okoli palic, kjer razložimo pravila. 
Pri postavljenih palicah ostane samo en udeleženec, ki predstavlja Jezusa, ostali se skrije-
jo. Naloga udeleženca, ki predstavlja Jezusa, je, da najde ostale, ki se skrivajo. Ko jih od-
krije, steče do postavljenih palic, stopi na njih in zakliče: »Filip (tu vstavimo ime odkritega 
udeleženca), hodi za menoj!« Udeleženec se Jezusu pridruži in nato skupaj iščeta ostale, 
vendar na palice lahko stopi le udeleženec, ki predstavlja Jezusa. Tisti, ki se skrivajo, pa 
lahko udeležencu, ki predstavlja Jezusa, otežijo delo. Če Jezus ni pozoren na palice, lah-
ko pritečejo in brcnejo postavljene palice. To pomeni, da mora udeleženec, ki predstavlja 
Jezusa, najprej postaviti palice na svoje mesto in šele nato iskati ostale ministrante. Ko so 
palice podrte, se lahko znova skrijejo tudi tisti, ki so bili že Jezusovi pomočniki. 

1. VSTOPNO MESTO

FILIP IN JAKOB MLAJŠI
maj

Pripravil: Jure Ferlež

Pripomočki:
• 6 večjih palic
• metle za mokro čiščenje tal
• vedro z vodo
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Eden od apostolov, ki ju 
bomo danes omenili, je ja-

kob mlajši. Mlajši zato, da ga 
ločimo od Jakoba, Janezova brata, 

sina Zebedeja, ki se v evangelijih več-
krat pojavi. Mnogi so Jakoba mlajšega 

občudovali zaradi njegove urejenosti in 
pravičnosti. Ker je užival ugled tudi med 

Judi, so ga postavili za prvega škofa v Je-
ruzalemu. Vendar mu ugled ni prav veliko 

pomagal. Hitro so ga začeli preganjati, da 
se je moral veliko skrivati, vendar ob tem 

utrjeval svojo vero in pogum, ki ga je v Jeru-
zalemu nujno potreboval. Vsaka sveta maša 

mu je omogočila, da na Jezusa preloži svoje 
skrbi, grehe, žalost, nebogljenost in se napol-

ni z vero, zaupanjem in ljubeznijo.

Kot ga srečamo v evangelijih, je moral biti apo-
stol Filip odkrit, živahen, zabaven in družaben. 

Jezus je poklical može različnih karakterjev in iz 
vsakega posebej, ki je želel biti Jezusov učenec, je 

naredil apostola – svetnika. Tudi med ministrante vabi različne karakterje. Tudi med mi-
nistranti želi biti on sam prvi učitelj, da bi se čim bolj približali cilju, da bi imeli ministrante 
– svetnike. Svetniki so tisti, ki najlepše predstavljajo Jezusa. To je posebej uspelo aposto-
lom. Apostol Filip je po Jezusovem vnebohodu odšel k Črnemu morju in v Malo Azijo in 
tam oznanjal evangelij, dokler ga niso ujeli poganski duhovniki, ga pribili na križ in pobili 
s kamenjem. Predstavljajmo si to neustraše-
nost, močno zaupanje, da ga Bog povsod 
spremlja in da mu lahko trpinčijo telo, toda 
duša je Božja. Vendar tudi Filip ni bil takšen 
od začetka. Boril se je s svojimi grehi, z 
majhno in mlačno vero, z življenjskimi cilji, 
ki so bili drugačni od tistih, ki jih je imel zanj 
pripravljene Jezus. Prehoditi je moral pot 
treh let, da sta z Jezusom uskladila pogled 
na njegovo življenje.

Ob koncu igre se malce umi-
rimo, stopimo v cerkev, kjer 
razložimo, da je v Janezovem 
evangeliju Filip prvi, ki ga Jezus 
naravnost pokliče med svoje učen-
ce s stavkom »Hodi za menoj!« Tudi mi-
nistranti smo poklicani, da opravljamo 
službo strežbe pri oltarju. Zato se z 
molitvijo zahvalimo Jezusu, da nas je 
poklical in nam dal veselje do mini-
striranja. Najprej zmolimo Oče naš 
in Zdravo Marijo, nato pa vsak mi-
nistrant izreče, kar mu je pri mini-
striranju najlepše. Ko vsak izrazi 
svojo zahvalo, skupaj izrečemo: 
»Hvala ti, o Gospod!« Molitev 
zaključimo s Slava Očetu.

2. UVODNA  
    MOLITEV 

3. O SVETNIKIH
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Tudi mi na začetku svete maše obžalujemo vse tisto, kar smo slabega naredili, vse, kar 
smo dobrega opustili, torej vse, v čemer nismo sledili Jezusu. Želimo skupaj z Jezusom v 
našem srcu narediti red.

Vsi smo grešniki. Zato na začetku svete maše prosimo odpuščanja. To se imenuje kesanje. 
Tišina, h kateri nas povabi mašnik, ni namenjena predvsem premišljevanju o storjenih gre-
hih, ampak priznanju pred Bogom in drugimi, da smo grešniki. Da potrebujemo Boga, da 
nas dvigne iz naših vsakdanjih grehov in nam da novo priložnost, začetek.

Nato povadimo molitev kesanja med sveto mašo. Imamo več možnih obrazcev:

A. Molitev vsemogočnemu bogu: je verjetno najbolj razširjena. Počasi jo zmolimo in 
se pogovorimo o vsebini. Med molitvijo se dvakrat udarimo na prsa. Trkanje na prsi 
ima najprej spokorni vidik – priznam, da grešim. Jaz grešim. Jaz žalim Boga. Tudi 
zaradi mene je umrl na križu. Drugi vidik pa je spodbujevalni. Želim predramiti svojo 
notranjost, samega sebe, da bom sledil Jezusu in rasel kot njegov učenec, kot tisti, 
»nad katerim ima veselje«.

B. Naslednja oblika kesanja je združitev spokornih vzklikov in gospod, usmili se. Morda 
je na tem mestu vredno omeniti, da je prvi »Gospod, usmili se« namenjen Bogu Očetu, 
»Kristus, usmili se« Jezusu in drugi »Gospod, usmili se« Svetemu Duhu.

C. Tretja oblika predstavlja izmenične vzklike mašnika in ljudstva:
»Usmili se nas, Gospod.« – »Ker smo grešili zoper tebe.« 
»Skaži nam svoje usmiljenje.« – »In daj nam svoje rešenje.«

Tako kot apostol Filip tudi mi naredimo na začetku svete maše pot priznanja svoje šibkosti, 
grešnosti, da lahko znova začnemo. Tokrat z Jezusom.

4. VSEBINA

V molitvi bomo nazorno pokazali, kako de-
luje spokorno bogoslužje na začetku svete 
maše. Vzamemo nekaj metel za čiščenje 
tal in pripadajočih krp ter udeležencem 
naročimo, naj začnejo brisati tla. To naj 
delajo toliko časa, da bodo krpe umaza-
ne. Krpe snemimo z metel in jih položi-
mo v pripravljeno vedro z vodo. 

Nato začnemo molitev. V molitvi se za-
hvalimo Bogu, ker nas pri vsaki sveti 
maši opere grehov in usposobi, da smo 
znova primerni za njegovo službo.

5. MOLITEV
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Goduje: 29. junija

Upodobitve: s ključi in knjigo

Zavetnik: zidarjev, ribičev, čolnarjev, kovačev …

SVETI PETER
Pripravil: Jure Ferlež

junij

2. O SVETNIKU

Sveti Peter je v ljudski pobožnosti znan po 
ključih nebeškega kraljestva. Skoraj vsaka 
upodobitev je povezana z njemu podarjenimi 
ključi. Zato za vstopno mesto pripravimo nekaj 
(vsaj 5) različno velikih, vendar še vedno uporabnih 
ključev (od cerkve, zvonika, zakristije, tabernaklja, elek-
trične omarice, kora …) in jih skrijemo po prostoru pred cerkvijo in v cerkvi. Udeležencem 
naročimo, naj čimprej najdejo ključe, posebno pri iskanju v cerkvi pa naj poskrbijo tudi za 
dostojnost. Počakamo, da najdejo vse ključe, če je potrebno, pomagamo z blagimi napotki.

Ko se vrnejo s ključi, se zunaj postavimo v krog. Naredimo križ in iz Svetega pisma prebe-
remo naslednji evangeljski odlomek: 

Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, 
kdo je Sin človekov?« Rekli so: »Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremija 
ali eden izmed prerokov.« Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Simon Peter je odgovoril; 
rekel mu je: »Ti si Mesija, Sin živega Boga.« Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov 
sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem:  

1. VSTOPNO MESTO

Pripomočki:
• (vsaj) 5 ključev
• listki in pisala
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›Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premaga-
la. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v ne-
besih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.‹« Tedaj je učencem naročil, 
naj nikomur ne povejo, da je on Mesija.

(Mt 16,13-20)

Nato molimo Slava Očetu in končamo s križem. Sledi pogovor na temo ključev. Kakšne 
ključe je Jezus obljubil Petru? Zakaj je Jezus izbral simbol ključa? Kdaj uporabljamo ključe? 
Skozi pogovor udeležence vodimo do spoznanja, da je apostol Peter prejel skrb za celo-
tno Cerkev, za vse ljudi. V tej skrbi mu je dal Jezus moč, da deluje tako, da bodo verniki 
prav verovali, imeli oporo v zakramentih in da bodo Petrova dejanja imela učinek tudi v 
nebesih. 

Po pogovoru o pomenu ključev, ki so bili dani Petru, malce 
bolje opišemo življenjsko pot tega apostola. Izvorno mu je 
bilo ime Simon.  Doma je bil v Betsajdi ob Genezareškem 
jezeru. Po poklicu je bil ribič in imel je brata Andreja. Bil 
je poročen in živel je v Kafarnaumu. Jezus ga je poklical 
za učenca in mu spremenil ime v »skala« (grško Petra), 
po svojem vstajenju pa ga postavil na čelo apostolov. 
Tako je apostol Peter vodil volitve apostola Matija, na 
binkoštni dan je imel nagovor, krstil je prvega poga-
na, na apostolskem zboru je imel odločilno besedo. 
Ustanovil je skupnost v Antiohiji in Rimu, kjer je okoli 
leta 67 tudi umrl na kraju, kjer stoji danes bazilika sv. 
Petra. Ker je bil Peter škof v Rimu, prevzame vsako-
kratni rimski škof Petrove odgovorni in vodi Cerkev. 
Imenujemo ga tudi papež.

Po orisu Petrove življenjske poti se znova osredotočimo na ključe, ki so jih na začetku našli 
udeleženci. Razdelimo jih na ključe, ki odpirajo vrata na zunanji strani cerkve, in na ključe, 
ki odpirajo stvari znotraj cerkve. 

Ko hodimo zunaj cerkve in preizkušamo ključe, opozorimo udeležence na zunanjo struk-
turo cerkve: zvonik, ladja in prezbiterij. Pri nekaterih cerkvah se to lažje in bolje vidi, pri 
drugih težje. Večkrat ponovimo strukturo, da si udeleženci lažje zapomnijo.

Nato vstopimo v cerkev in poimenujemo stvari, ki so v ladji: kor, klopi, stranski oltarji, 
spovednice, križev pot, lestenci, krstni kamen, prižnica … Da si lažje zapomnijo, več-
krat ponovimo besede, nato pa udeležence prosimo, naj se postavijo k stvari v ladji, 
ki jo bomo poimenovali.

3. VSEBINA
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Ko končamo s poimenovanjem stvari v lad-
ji, se odpravimo še v prezbiterij in večkrat 
poimenujemo opremo, ki jo tam najdemo: 
oltar, ambon, glavni oltar, sedeži za ma-
šnika in udeležence, tabernakelj … Tudi tu 
utrjujemo poimenovanje s tem, da prosi-
mo, da se posamezno postavijo k stvari, 
ki jo imenujemo.

Ko znamo poimenovati vse stvari v cer-
kvi, vprašamo udeležence, če vejo, kaj 
pomeni, če cerkev pišemo z veliko za-

četnico. Predstavlja skupnost veru-
jočih, skupnost Božjih otrok. Ta 

skupnost ima pastirje, ki ji po-
magajo priti v nebesa. Glavni 

pastir je Petrov naslednik.

Nato se zberemo pred tabernakljem. Razdelimo majhne listke in pisala, da vsak nari-
še majhen ključ, in listke postavimo pred tabernakelj. Znova omenimo, da je Jezus 
apostolu Petru obljubil ključe, daje pa jih tudi nam. Sicer manjše, vendar s podobno 
odgovornostjo. Kot je postal Peter odgovoren za vse verujoče, smo tudi mi odgo-
vorni drug za drugega. 

Naredimo križ in molimo naslednjo molitev: 

»Jezus, ti si Petra izbral, da bi vodil, varoval in ljubil vse tvoje učence. Hvala 
ti za papeža Frančiška, ki danes izvršuje Petrovo vlogo. Spodbujaš pa tudi 
nas, da bi si stali ob strani, si pomagali in se bodrili, ko hodimo proti nebe-
som. Naj vedno verujemo, da si z nami. Amen.« 

Ob koncu udeležencem spet razdelimo listke z narisanimi ključi.

4. MOLITEV
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