
 1. Oh, ta direndaj. OratOrij 1995
  
 2. PeSeM, igra, PLeS. bansi 
  
 3. KdO je KdO. eneagram
  
 4. SOnCe Za VSe. OratOrij 1996
  
 5. biSer PLanin. OratOrij 1997
  
 6. jeZUSOVa CerKeV, Možje in žene za življenje sveta
  
 7. VeSeLO SrCe. OratOrij 1998
  
 8. Pridi, OtrOK MOj. OratOrij 1999
  
 9. LaVra ViKUnja. OratOrij 2000
  
 10. VSaKeMU KOŠČeK neba. OratOrij 2001
  
 11. UjeMi bLeSK daVnine. OratOrij 2002
  
 12. aLi hOČete tUdi Vi Oditi? Priročnik za birmanske voditelje …
  
 13. iZZiVaLCi. Priročnik za delo v skupini
  
 14. naSMeh Za SreČO VSeh. OratOrij 2003
  
 15. LahKO Si ZVeZda. OratOrij 2004
  
 16.  ŠOLa Za aniMatOrje. Priročnik za celostno vzgojo …
  
 17. ne Se bat'! (tobit in njegova plemenita dela). OratOrij 2005
  
 18. POVej naPrej! OratOrij 2006
  
 19. Z OratOrijeM SKOZi CerKVenO LetO
  
 20. PreKLOPi Sanje na dejanje! OratOrij 2007
  
 21. tUdi ŠPOrt iMa dUŠO
  
 22. OdPri OČi! OratOrij 2008
  
 23. gOSPOd, aniMatOr SeM. Priročnik za molitev in meditacijo
  
 24. nate raČUnaM! OratOrij 2009
  
 25. PaZi, ČaS! OratOrij 2010
  
 26. V tVOjO SMer. OratOrij 2011
  
 27. greM jaZ. OratOrij 2012
  
 28. eVhariStiČni dneVi Za OtrOKe in MLade, 2012
  
 29. abC aniMatOrStVO V SaLeZijanSKeM SLOgU. 2013
  
 30. bOg je Z naMi. OratOrij 2013
  
 31. na tVOjO beSedO. OratOrij 2014



Zbirka knjig aniMatOr je namenjena tistim, ki se na razne 
načine posvečajo delu med mladimi in za mlade, kot voditelji skupin 
ali animatorji. Koristna pa bo tudi za mlade same in za vse druge, 
mlade po srcu, ki želijo odkrivati skrivnosti globljega in lepšega 
komuniciranja med seboj.

Vedno znova odkrivamo, kako pomembno vlogo igra skupina 
v življenju mladega človeka. Skupina ni zgolj kraj priložnostnih 
srečanj, ampak je ozračje, ki pomaga mlademu človeku pri njegovi 
človeški in krščanski rasti. Zato nobena resna vzgojna ponudba, 
najsi bo na duhovnem ali izobraževalnem, športnem ali kulturnem 
področju, ne more mimo skupine. Skupina omogoča mlademu 
človeku, da se sreča s seboj, z drugimi, s stvarstvom in z bogom.

Za utrip skupine je pomemben vsak posamezen član. Posebno 
mesto in vlogo pa ima voditelj skupine ali, kakor ga radi imenujemo, 
animator. Življenje skupine je v veliki meri odvisno prav od njega, 
od njegove iznajdljivosti in iskrivosti, od njegove teoretične in 
praktične podkovanosti, od njegove človeške in duhovne zrelosti.

Poleg posebne karizme in usposobljenosti, ki jo imenujemo 
ljubezen do mladih, je za dobrega animatorja potrebna tudi osebno-
stna rast. Za delo z mladimi ne zadošča le trenutno navdušenje, kar 
je stvar srca, ampak je potrebno dosti teoretičnega in praktičnega 
znanja, kar je stvar razuma. in, resnici na ljubo, vzgoja mladih je 
tudi, in pogosto predvsem, stvar vere.

S pričujočo zbirko želimo salezijanci vsem, ki verjamejo v smisel 
vzgojnega prizadevanja, ponuditi niz priročnikov za pomoč pri 
njihovem versko-vzgojnem delu. Zbirka zajema dvoje področij: 
teoretično osvetljuje vlogo in pomen animatorja v mladinski sku-
pini, hkrati pa skrbi za praktično usposabljanje animatorjev. Zato 
vzporedno s teorijo pripravljamo tudi priročnike za praktično delo 
animatorjev v pripravi različnih praznovanj in slovesnosti, pa tudi 
pri rednih srečanjih, dejavnostih in razvedrilu.

Priročnik  
za oblikovanje otrok in doraščajočih

Ljubljana 2014

ORATORIJ®      2014

NA TVOjO besedO

Pripravili: 
salezijanci,  

sestre hčere Marije Pomočnice,  
animatorji in voditelji oratorijev - 
Združenje animatorjev Oratorija.
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NE PREZRITE! 13

ZGODBA 23

MOlITvE  65

KATEhEZE  75

ZA PREDšOlsKE  111

ZA vETERANE 121

DElAvNIcE 127

IGRE 145

ANIMATORJEM (poslanica, molitve)  189

ORATORIJsKE PEsMI 199

na tVOjO beSedO. Ora tO rij 2014

Pri ročnik za ob li ko va nje otrok in do rašča jočih

 

Pri pra vi li:  sa le zi jan ci, se stre hče re Ma ri je Po moč ni ce, Združenje ani mator jev Oratorija

Ure dil: boštjan jamnik

Ob li ko va nje na slov ni ce: Pe tra Čer ne Oven

Ob li ko va nje logotipa: Matej Zupančič

ilustracije: Fani Pečar

Lek toriranje: Stanislav duh

Ured nik zbir ke: boštjan jamnik

iz da ja telj: Sa le zi jan ska mla din ska pa sto ra la

Za lož ba: SaLVe d.o.o. Ljub lja na, ra kov niška 6

tiskano v Sloveniji 

naklada: 1500

Leto: 2014

Animatorska gradiva: www.ora to rij.net/gradiva

 31

CiP - Kataložni zapis o publikaciji  
narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

27-472-053.6(035) 

        na tvojo besedo : priročnik za oblikovanje otrok in 
doraščajočih : oratorij 2014 / pripravili salezijanci, sestre hčere 
Marije Pomočnice, animatorji in voditelji oratorijev - Združenje 
animatorjev Oratorija ; [uredil boštjan jamnik ; ilustracije Fani 
Pečar]. - Ljubljana : Salve, 2014. - (Zbirka animator ; 31)

iSbn 978-961-211-731-3  
1. jamnik, boštjan  
272382976 

Ora to rij ski por tal: www.ora to rij.net

Na tvojo besedo – postajam apostol; Na tvojo besedo – verujem Vate; Na tvojo besedo – se bom spreobrnil; Na tvojo 
besedo – Ti pripadam; Na tvojo besedo – bom varuh tvoje črede; Na tvojo besedo – bom pogumno oznanjal Tvoje ime

Ribiške palice; Kvačkana torbica; Kamene barve; Kamenček – magnetek; Mega mehurčki; Denarnica za 
osebno; Mladi novinarji; Grisini; Voditelji; Pistacijeva ribica; Limonada; Turbo avto

Uvod v velike igre – katere novosti prinašajo? Ribiški teambuilding; Skupaj gradimo Cerkev; Jezus, kralj vode; 
PDU – Petrov Detektivski Urad; Dobri pastir; Neustrašni kristjani; Lov na izgubljene vrednote; 
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VsebInskI PReReZ PRIROčnIkA  VsebInskI PReReZ PRIROčnIkA
Pred oratorijem: 

 – spoved animatorjev.
 – srečanja animatorjev v pripravi na oratorij.

Med oratorijem:
 – spoved otrok.
 – Ulični misijon.

ČETRTEK PETEK SOBOTA

4. zgodba
NA TVOJO BESEDO -  
Ti pripadam

5. zgodba
NA TVOJO BESEDO -  
bom varuh tvoje črede

6. zgodba
NA TVOJO BESEDO - bom 
pogumno oznanjal Tvoje ime

Žene in animatorji 
spoznajo, da Jezus živi. 
peter in še drugi učenci se 
odpravijo lovit ribe, kjer 
se zopet srečajo z živim 
Jezusom. peter se Jezusu 
za izdajstvo opraviči in 
mu pove, da ga ima rad. 
peter dobi nalogo, da mora 
skrbeti za duše vseh ljudi.

na binkoštni dan apostoli 
prejmejo moč svetega 
Duha. po apostolu petru 
in drugih učencih se 
odslej dogajajo čudeži; 
ozdravljen je hromi v 
Jeruzalemu, obujena žena 
tabita v Jopi,… Jezus petra 
postavi za prvega papeža, 
vsi apostoli pa odidejo po 
svetu oznanjat Jezusov 
nauk. 

apostoli so bili preganjani, 
zato uporabljajo skrivno 
znamenje – ribo. apostoli 
se razkropijo po svetu 
in oznanjajo Jezusov 
evangelij. peter tako 
pride v Rim, kristjane pa 
spodbuja tudi s pisanjem 
pisem. tam tudi pretrpi 
mučeniško smrt. 

pRipaDnost papeŠtvo neUstRaŠnost

osebna izkaznica pastirska palica riba
1. spoznati,  

da pripadamo Jezusu
2. Biti vesel,  

ker pripadam Jezusu.
3. izpovedati pripadnost.

1. spoznati papeža 
Frančiška.  

2. sprejeti papeža za 
svojega pastirja.  

3. papeža Frančiška  
vzeti za zgled. 

1. Bog mi daje pogum za 
dobro.

2. občudujem petrov 
pogum

3. naredim(o) dobro delo, 
ki zahteva pogum

»Gospod, ti vse veš! ti veš, 
da te ljubim.« (Jn 21,17a)

»varujte Božjo čredo!«  
(apd 9,34)

»na tvojo besedo.«  
(lk 5,5)

Denarnica za osebno
mladi novinarji

Grisini
voditelji

pistacijeva ribica
turbo avto 
limonada

pDU – petrov detektivski 
urad Dobri pastir neustrašni kristjani

na tvojo besedo -  
ti pripadam

na tvojo besedo - 
bom varuh tvoje črede

na tvojo besedo -  
bom pogumno oznanjal 
tvoje ime

PONEDELJEK TOREK SREDA

NASLOV 
ZGODBE

1. zgodba
NA TVOJO BESEDO - 
postajam apostol

2. zgodba
NA TVOJO BESEDO – 
verujem Vate

3. zgodba
NA TVOJO BESEDO – 
se bom spreobrnil

VSEBINA 
ZGODBE

animatorji Bogoljub, 
peter in luka s 
pomočjo svetega 
pisma odkrivajo 
življenje sv. petra. 
Ugotovijo, da je 
bil ribič in da je 
po Jezusovem 
posredovanju postal 
apostol – ribič ljudi.

peter je imel pred 
srečanjem z Jezusom 
drugo ime; simon. 
ima družino, Jezus 
pa ozdravi njegovo 
taščo. peter ob 
različnih čudežih 
v Jezusu spozna 
Božjega sina in 
izpove vero vanj.  
Zato ga Jezus 
imenuje peter-skala. 

Jezus je petru in 
drugim učencem pri 
večerji umil noge, 
vsi pa so postali prvi 
duhovniki. v vrtu 
Getsemani peter tako 
trdno zaspi, da prespi 
Jezusovo prijetje. ves 
besen hoče Jezusa 
rešiti, vendar ga v isti 
sapi trikrat zataji.

VREDNOTA Biti apostol veRa oDpUŠČanJe

SIMBOL Ribiška mreža skala milo

CILJI

1. spoznati,  
da sem poklican 
oznanjati evangelij 
in delati dobro.

2. Doživeti,  
da me Bog kliče.

3. odkrivati 
poslanstvo,  
ki mi ga Bog zaupa.  
Biti pogumen 
kristjan.

1. peter je v Jezusu 
prepoznal Boga 
(Božjega sina) in 
veroval vanj.

2. Čudenje nad 
tem, da je Jezus 
Božji sin  in nad 
njegovimi čudeži

3. napišem – 
narišem … svojo 
veroizpoved

1. spoznati,  
da nam Jezus 
odpušča naše grehe. 

2. Doživeti, da nam 
Jezus odpušča naše 
grehe in nas vabi k 
sebi.

3. Zavestno si 
prizadevati, da bi 
sprejeli odpuščanje 
in odpuščali ter si bili 
med seboj v oporo

KLJUČ  
DNEVA

»odslej boš ljudi lovil.«  
(lk 5,10)

»ti si peter – skala.«  
(mt 16,18)

»Gospod se je obrnil 
in se ozrl na petra.« 
(lk 22,61)

DELAVNICE Kvačkana torbica
Ribiške palice

Kamene barve
Kamenček - 
magnetek

mega mehurčki
milo

IGRE Ribiški team building skupaj gradim cerkev Jezus, kralj vode
(vodna igra)

MOLITVE 
OTROK na tvojo besedo - 

postajam apostol
na tvojo besedo – 
verujem vate

na tvojo besedo –  
se bom spreobrnilMOLITVE

ANIMATORJEV
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1. ORATORIj IN NjeGOV NAMeN
Oratorij – to so dnevi veselja, razgibanih dejavnosti, pesmi, igre in tudi kr-

ščanskega življenja. to so dnevi, ki jih navadno otroci skupaj s svojimi animatorji 
in voditelji preživijo kar v domačem okolju (nekaj dni, cel teden ali tudi več). 
Mnogim staršem je program oratorija dobrodošla ponudba, da v času službe 
niso v skrbeh za svoje otroke. Za otroke je to dobrodošla sprememba v včasih že 
kar zdolgočasenem počitniškem času. Za mlade animatorje pa je oratorij velik 
izziv, da zaslutijo vrednoto zastonjskega darovanja, da vzljubijo mlajše sokrajane, 
da se navadijo skupinskega dela, da koristno preživijo del počitnic, da se veliko 
naučijo za življenje. Poleg tega je namen oratorija tudi:

•	 Pomagati mladim, da bi izkusili življenje s pozitivne, sproščene plati; da 
bi se zavedli, kako bogato je lahko njihovo življenje. 

•	 Obrniti pozornost mladih na to, da se resno vprašajo o tem, kako živijo 
nekatere človeške in duhovne vrednote.

•	 Spodbuditi mlade, da bi se odgovorno vključili v življenje in dejavnosti 
okolja, v katerem so (družina, prijatelji, oratorij, skupina, vas, mestna 
četrt …).

•	 Vzgajati mlade, da bi odkrivali boga, ki je navzoč v dogodivščinah vsak-
danjosti, da bi odkrivali boga po vsem lepem, ki se nam razodeva, da 
bi ga našli v bližnjem.

•	 Pomagati mladim, da bi na zdrav način zaživeli s seboj, z drugimi in z 
bogom. 

2. sIMbOLIKA ORATORIjsKeGA LOGOTIPA
Napis »Oratorij«: ime organizacije je v skladu z obli-

kovalskimi načeli v središču logotipa in to je v oratorijskem 
logotipu urejeno, saj napis stoji jasno v sredini in vsak takoj 
ve, koga logotip predstavlja.

Dvorišče  je v logotipu ponazorjeno z napisom samim 
– napis Oratorij torej predstavlja tudi dvorišče. dvorišče 
je odprto, ima veliko vstopnega prostora. S tem želimo 
povedati, da je oratorijsko dvorišče odprto za vse.

Oratorij ni katerokoli dvorišče, oratorij ni katerokoli igrišče. Oratorij je dvo-
rišče in igrišče pred cerkvijo. Zavedati se moramo, da je evharistija duhovno 
središče oratorija.

Oratorij stoji na štirih stebrih. Štirje stebri so tiste temeljne poteze, ki jih 
oratorij mora imeti, če hoče, da ostane oratorij. to so: dom, šola, dvorišče, žu-
pnija. Stebri, ki so drug ob drugem, predstavljajo tudi asistenco, kar pomeni biti 
ob, biti navzoč, spremljati.

Če pogledamo streho in štiri stebre, v njih lahko vidimo podobo roke oz. 
odprte dlani, ki je stegnjena od zgoraj navzdol.

Logotip je kombinacija resnosti in živahnosti. resnost se kaže v črni barvi 
v zgornjem in spodnjem delu logotipa ter v resnih potezah napisa Oratorij. 
Živahnost se kaže v barvnem in valovitem središču logotipa ter v nepravilnih 
grafičnih potezah oblike stebrov, strehe in križa.

3. AVTORjI ORATORIjA 2014
•	 idejna zasnova – pripravljalna komisija za Oratorij: timotej Čižek, s. 

Marija imperl hMP, rok Kastelic, Marjan Lamovšek Sdb, tilen Mlakar, 
boštjan jamnik Sdb.

•	 Zgodba na tvojo besedo: gregor Čušin.
•	 Molitve za otroke: janez Suhoveršnik Sdb.
•	 Kateheze za mlajše in starejše ter skupni uvodi: romana Koščak, Karmen 

Čarman, Kornelija Volarić, Veronika Kupljenik, s. Marija imperl hMP
•	 Za predšolske: Majdi Zdešar
•	 Za veterane: Kristina jemec, natalija jemec, andrej Vidic, jože jeraj, 

dominik Žnidaršič, janja babnik, Lea Vohar, anja Onuk, Urška Šket
•	 delavnice: timi Čižek, natalija Mozetič, Valentina Celarc, Mateja ja-

mnik Ćirić
•	 Velike igre: Mateja jakob, andrej Zadravec, Marina Kokalj, tanja ra-

movš, Simon Marinko, nastja Marinčič, andrej Vidic, gorazd Kozmus, 
timotej Čižek, Vid Kastelic, rok Kastelic

•	 Poslanica animatorjem: janez Potočnik Sdb
•	 Molitvena srečanja za animatorje: alma Lea Ojsteršek Slapšak
•	 ilustracije in naslovnica: Fani Pečar.
•	 Oratorijska himna: Maja triler

Vsem tem in mnogim drugim, ki so sodelovali in svetovali pri nastajanju 
priročnika na tVOjO beSedO (Oratorij 2014), iskrena hvala. naj vse pri 
tem delu spremlja don boskova misel: Če hočete storiti kaj dobrega, svetega, 
potem vzgajajte mladino!

4. ZGRAdbA PRIROČNIKA ORATORIj 2014
Zgodba za Oratorij 2014 Na tvojo besedo v šestih potezah predstavi 

življenje apostola Petra. naslanja se na Sveto pismo, vključuje pa tudi 
nekatere legende o njegovem življenju. Zaradi njegove povezanosti z jezusom 
se njegovo življenje vseskozi prepleta tudi z njim. 

•	 Zgodba – 6 zgodb o življenju apostola Petra
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•	 Vrednota  – Vsaka zgodba ima neko osrednje sporočilo, ki je kot os 
oziroma rdeča nit. nanjo naj se nanizajo vse ostale oratorijske dejavnosti 
določenega dneva.

•	 Cilji – Še natančneje opredelijo osrednjo vrednoto in so vedno treh 
vrst: spoznavni, doživljajski in dejavnostni. na ciljih je zgrajena kate-
heza. Prav pa je, da jih skušamo upoštevati tudi pri delavnicah, igrah 
in drugih dejavnostih na oratoriju. Animatorji naj osrednjo vrednoto 
in cilje poznajo, da bo oratorij imel jasno vsebino in ne bo le skupek 
delavnic in iger.

•	 Ključ dneva na bolj privlačen način kot nekakšen slogan – sporoča 
osrednjo vrednoto dneva. Vzeta je iz Svetega pisma. Primerno je, da jo 
otrokom razložimo. temu je namenjen zlasti skupni uvod v katehezo; 
nanjo pa se nanašamo tudi pri katehezah in drugih dejavnostih. Pripo-
ročljivo je, da ključ dneva zapišemo na vidno mesto oratorija in jo na 
koncu dneva obnovimo.

•	 Molitve otrok – Predlog za 6 jutranjih molitev za otroke. Predlagamo, 
da jih molite po končanih katehezah. Letošnje molitve so narejene po 
predlogu papeževe molitve petih prstov. 

•	 Kateheze – Za vsako zgodbo sta predlagani dve katehezi: za mlajše 
in starejše. na začetku imate tudi skupni uvod, ki je zamišljen kot 
skupen uvod v katehezo in ga vsem otrokom s pomočjo animatorjev 
poda duhovni voditelj oratorija (duhovnik, sestra, odgovorni iz vodstva 
oratorija). Če se za skupni uvod v kateheze ne boste odločili, ga lahko 
uporabite tako pri katehezah za mlajše kot pri katehezah za starejše. 
V vsakem primeru pa je dobro, da ga animatorji preberejo v osebni 
pripravi na katehezo.

•	 Za predšolske – V tem poglavju najdete predlog katehez za najmlajše 
(predšolske) otroke. Vključujejo tudi dejavnosti, ki lahko nadomestijo 
druge delavnice.

•	 Za velikane – to je poglavje, ki predstavi nekaj idej in smernic za ora-
torijski program za zadnjo triado osnovne šole.

•	 Delavnice – Za vsak dan sta predlagani vsaj dve delavnici na temo. 
nekatere so ustvarjalne, med njimi pa tudi raziskovalne,… Veliko je 
prepuščeno pobudi animatorjev. Pomembno je, da tudi delavnice po-
vežemo z zgodbo oratorija.

•	 Igre – V tem poglavju najdemo 6 velikih iger za vsak dan, ter dodatno 
igro za »vsak slučaj«. 

•	 Poslanica animatorjem – je spodbudno pismo za animatorje, ki ga je 
letos pripravil salezijanski inšpektor g. janez Potočnik. 

•	 Molitvena srečanja za animatorje so oblikovana po načelu »orato-
rijska molitev je vesela in ustvarjalna, preprosta in globoka: odpira se 
skupnostni udeležbi, povezana je z življenjem in se v njem nadaljuje«. 
Letošnje molitve vključujejo tudi krajše dinamike.

OPOZORILO: 

Animator naj poskrbi, da bo notranja povezanost zgodbe, kateheze, 
molitev, delavnic in iger na oratoriju ostala jasna. To je namreč 
zagotovilo, da bo oratorij deloval vzgojno in ne bo samo igratorij. 
Predlagano gradivo iz priročnika seveda lahko prilagajamo, a 
prilagoditve ne smejo prekiniti rdeče niti oratorija. Naj mladi zaslutijo, 
kako lahko tudi sami po zgledu apostola Petra na Jezusovo pobudo 
»Na tvojo besedo« naredijo veliko v svojem življenju.

5. NAMeN IN UPORAbA PRIROČNIKA
gradivo je namenjeno animatorjem oz. voditeljem oratorijev za delo z osnov-

nošolskimi otroki. Priročnik lahko uporabljamo tudi v drugačni skupini, koristen 
pa je tudi posameznikom za njihovo osebno rast. Uporabimo ga lahko npr. za: 

•	 poletni oratorij,
•	 počitnice v hribih ali na morju,
•	 duhovna srečanja, duhovne vaje ipd.,
•	 skavtska taborjenja,
•	 mesečna sobotna srečanja oratorija skozi leto,
•	 delo v raznih skupinah skozi vse leto (npr. pri verouku, pri ministrant-

skih srečanjih, pri duhovnih spodbudah, pri delu z otroškimi zbori, na 
skavtskih srečanjih ipd.). 

Priporočamo, da vse vsebinske elemente, ki jih predlaga priročnik (jutranjo 
molitev animatorjev, molitev otrok, zgodbo, katehezo, delavnice in igre), izve-
dete v enem dnevu. 

6. dNeVNI Red 
  (z možnimi časovnimi zamiki/prilagoditvami)
8.00  Molitev animatorjev, priprava na dan, pričakovanje in sprejemanje 

otrok, igre z otroki.
9.00  Prihod otrok, začetek ob zastavi oratorija, petje, kratka jutranja 

molitev, zgodba.
9.45 Skupni uvod v katehezo, kateheza.
10.45 Molitve iz poglavja »Molitve za otroke«.
11.10 delavnice, vmes molitev angel gospodov.
12.30 Malica/kosilo.
  Odmor.
14.15 Popoldanske igre, igre brez meja, velike igre, olimpijade, bazen, 

skriti zaklad, kolesarska tekmovanja ipd. Lahko tudi obisk kakšnega 
gosta, karaoke, zanimiv sprehod ipd.

16.00 sklep oratorija s spuščanjem zastave. 
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16.30 animatorji pospravijo prostore in dvorišče ter se zberejo k 
ovrednotenju (evalvaciji) dneva in zahvalni molitvi.

*** Vsaj enkrat na teden je v program vključena sveta maša (lahko tudi 
večkrat; marsikje jo imajo vsak dan).

*** enkrat na teden je običajno izlet, bazen, sprehod, piknik ali kaj 
podobnega.

*** Primerno je, da se oratorij (ali vsaj del otrok oratorija) zaključi oz. 
sodeluje pri nedeljski sveti maši.

***  na letošnjem oratoriju je zelo priporočljivo, da v sredo (ali kateri drugi 
dan) za otroke pripravimo spokorno bogoslužje in jim omogočimo 
prejem zakramenta sv. spovedi. ne pozabite se glede tega dogovoriti 
z vašim duhovnikom. 

*** na letošnjem oratoriju smo povabljen, da zadnji ali predzadnji dan 
pripravijo »ulični misijon«. to pomeni, da otroci (verjetno tretja 
triada) zadnji dan oratorija, krščanske vrednote in apostola Petra 
predstavimo tudi drugim ljudem. Pri tem moramo biti seveda zelo 
iznajdljivi, pogumni in kreativni.

Ne  
prezrite
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Prav je, da se animatorji v pripravi na oratorij dobro seznanijo z življenjem 
svetega Petra. Prva knjiga je seveda Sveto pismo, v kateri najdemo glavne iztočnice 
o njegovem življenju. Poleg tega pa so nam v pomoč knjige, ki govorijo o njegovem 
življenju ali življenju prve krščanske skupnosti. nekaj gradiva na to temo lahko 
najdete v reviji Mavrica, kjer izhaja strip o prvi skupnosti, v lanskem letu pa je 
izhajal strip o jezusu. O življenju svetega Petra ni bilo posnetih veliko filmov, 
vendar so ti zelo kvalitetni. na žalost ti filmi niso bili prevedeni v slovenski jezik 
in nam niso dostopni. V reviji Mavrica bodo tudi v tem šolskem letu pripravili 
nekaj gradiva, ki je lahko koristno pri spoznavanju apostola Petra, kakor tudi 
pri sami izvedbi programa.

Osebe IN NjIHOVO POjAVLjANje
1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 6. dan

a/Bogoljub/Jezus l l l l l l
B/peter l l l l l l
c/luka l l l l l l
D l l l l l
e l l l l
F l l
G l

sCeNA in PRIPOMOČKI
dogajanje v oratorijski igri večinoma poteka na dvorišču ali katerikoli drugi 

sobi. Zgodba lahko poteka tudi v Sveti deželi, kjer je apostol Peter živel. Priprava 
scene ni določena oziroma je prepuščena izvirnosti animatorjev samih. 

1. Predlog za postavitev scene je, da se postavi preprosto dvorišče oz. ulica, 
lahko pa je tudi preprosta soba, kjer otroci in mladi drugače preživljajo 
svoj prosti čas. ta je otrokom in mladim najbolj domača.

2. druga možnost je, da animatorji kot sceno (ali del scene) upodobijo 
Sveto deželo. S takšno sceno pomagajo otrokom, da se lažje vživljajo 
v čas, v katerem je živel sveti Peter. narišejo lahko peščeno pokrajino, 
mesto jeruzalem v ozadju, galilejsko jezero, palme ...

3. tretja možnost pa je ta, da naredijo mesto jeruzalem. tu lahko upodobijo 
obzidje, narišejo tempelj, ulice … animatorji se morajo zavedati, da so 
pri tej upodobitvi omejeni, saj zgodba poteka na raznih krajih in ne 
samo v glavnem mestu. 

Pri vseh scenah je pomembno, da ne pozabimo na sceno za grob. ne smemo 
pozabiti tudi na ladjo (mizo) in nekaj drugih pripomočkov. Vsekakor nam letošnja 
zgodba dovoljuje veliko svobode in domišljije. 

Rekviziti, ki jih potrebujemo:
1. dan:  Sveto pismo (žepna izdaja), dežnik (namesto ribiške palice), nekaj 

podobnega vrvici (vrvica, šal, ruta …), trnek, sponka (neknjižno: 
knofljica), žebelj, miza (služi lahko kot čoln)   

1. OPOMbe K ZGOdbI

O ZGOdbI
Lik svetega Petra je eden osrednjih likov v krščanstvu in je tesno povezan z 

jezusom Kristusom. O njem lahko veliko preberemo v evangelijih, apostolskih 
delih, Petrovih pismih in tudi v nekaterih drugih zapisih. Zgodba se tako močno 
naslanja na Sveto pismo in izročilo prvih kristjanov.

V njej bomo spoznali življenjsko zgodbo apostola Petra od njegovega poklica 
do njegove smrti. najprej bomo srečali preprostega ribiča, ki na jezusovo pova-
bilo zapusti mreže in vstopi v novo »službo«. Ob jezusu apostol Peter spoznava 
božjo moč (čudeži), človeško slabost (zatajitev jezusa), človekovo vero (Petrova 
veroizpoved), božje usmiljenje (jezusovo odpuščanje) itn. 

Letošnja zgodba je napisana na drugačen način kot pretekla leta. Kot boste 
opazili, ni prologa in tudi zaključka ne. Prav tako ne boste našli oseb, ki bi po-
vezovale celotno zgodbo (npr. Pepicvil, Lepicvil …). gre za prozni princip igre, 
za igro v igri, ko igralci prehajajo iz pripovedi oz. »pogovora o Petru« v samo 
»igro o Petru«. Meje tega prehajanja so ponekod zelo nejasne, dvoumne, kar je 
velikokrat komični element. da bi bile stvari malo bolj razmejene, je »igra« od 
igralskega okvira ločena s krepkim tiskom. Vendar te meje lahko igralci tudi 
premikajo, če se jim bo zazdelo prav. igra je hkrati zasnovana tako, da jo lahko 
(kjer imajo daljši oratorij) tudi razdelijo na polovico in jo odigrajo v dveh delih. 
Zato je zgodba napisana tako, da omogoča tako širitev določenih mest oziroma 
krajšanje odlomkov. animatorji lahko to naredijo po lastni presoji, želji ali potrebi. 
Za lažje sodelovanje otrok v zgodbi (kikirikanje …) lahko animatorji pripravijo 
animacijske plakate z besedili.

Princip igre v igri omogoča komično distanco, ki je morda norčava, nikakor 
pa ni in ne sme biti nespodobna. Vsekakor je bolje, da kdo odkrito prizna, da 
»igra« Kristusa ali Petra, kot pa da ju igra patetično ali pocukrano.

V letošnji igri je vlog oz. oseb bistveno manj. to tudi zato, ker imajo na 
marsikaterem oratoriju težave s številom igralcev. tudi igralci niso »strogo« 
poimenovani, ampak so označeni kot a,b,C (glavne vloge), medtem ko se d, e, 
F, g priključujejo občasno. tekst se lahko porazdeli še med več igralcev ali pa 
podeli na manj. animatorji/igralci naj bi uporabljali kar svoja imena, da zgodba 
poglobi pristnost, verjetnost, domačnost.

da bo stvar vseeno lažja, smo »črkam« dodali imena, ki jih lahko ali pa tudi 
ne uporabite. tako naj bi bili npr.:

•	 a je bogomir, božidar, bogoljub ali kaj podobnega (večinoma igra jezusa)
•	 b je Peter (igra vedno Petra)
•	 C je Luka, Marko ali kateri drugi evangelist (igra drugega učenca ali 

katerega od apostolov), lahko je tudi katero dekle 
Za druge vloge ni podanih imen in si jih boste morali izmisliti sami oz. upo-

rabiti lastna imena. Ker je po navadi med animatorji več deklet kot fantov, je 
priporočeno, da vlogo a – bogomir in b – Peter igrata fanta, medtem ko lahko 
druge vloge prevzamejo dekleta. 
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2. dan:  Sveto pismo (žepna izdaja), miza, krožnik s piškoti, večja škatla s 
piškoti za vse otroke

3. dan:  Sveto pismo (žepna izdaja), miza, umivalna skleda (neknjižno: 
lavor), brisače, vrč vode 

4. dan:  prtiči, povoji, miza (služi kot čoln), ribiške mreže, ribiške palice 
(lahko navadne, dežniki …), ribe (iz papirja ali česa drugega)

5. dan:  Sveto pismo (veliko), miza (za oltar)
6. dan:  Sveto pismo, pesek po tleh (če se zdi primerno)

nekaj podobnega velja tudi za obleko. igralci lahko nosijo čisto vsakdanja 
oblačila ali pa se oblečejo v oblačila tistega časa. nekaterim bo velik problem 
predstavljala zgodba znotraj zgodbe. Lahko si pomagajo tako, da na mestih, 
kjer igrajo »svetopisemsko zgodbo«, dajo na glavo kakšno kapo (z napisi imen) 
ali šal, kar bo otrokom pomagalo, da jih bodo lažje razumeli. Verjamemo pa, da 
bo zgodba že zaradi same postavitve dovolj razumljiva ter ne potrebuje veliko 
dodatne razlage in rekvizitov.

2. dA bO ORATORIj Res VZGAjAL
Osrednji vzgojni pomen na oratoriju gotovo zavzema oratorijska zgodba 

(letos o apostolu Petru). Življenje glavnega junaka je za otroke zgled, ki ga je 
vredno posnemati. Posamezni dogodki, dejanja in pogovori v zgodbi so premi-
šljeno izbrani. njihov namen je, da sporočijo določene vsebine, ki so za otroke 
pomembne. Za kvaliteten oratorij je zato bistvenega pomena, da je zgodba 
dobro zaigrana.

Vsak dan oratorija je predlagana ena osrednja vrednota, ki je vsebovana 
tudi v spodbudni misli iz Svetega pisma, poimenovani ključ dneva. Osrednja 
vrednota je ponazorjena še s simbolom določenega dne (za vse tri naštete 
glej vsebinski prerez oratorija v prejšnjem poglavju). Osrednja vrednota, ključ 
dneva in simbol dneva torej nosijo glavno vsebinsko sporočilo določenega 
dne na oratoriju. Če hočemo, da bo ključ dneva otroke nagovoril in da bodo 
vrednoto dneva poglobili, je zelo pomembno, da se okrog vrednote oz. ključa 
dneva nanizajo vse dnevne dejavnosti oratorija. Opazili boste, da je vre-
dnota dneva vsebovana že v molitvah za animatorje, ob njej se ustavi jutranja 
molitev otrok, sporoča jo dramski prizor, iz nje so vzeti cilji kateheze, na njej 
se gradijo delavnice in igre.

Predlagamo, da ključe dneva izobesite na velikem iz papirja narejenem 
plakatu, ki lahko ima obliko ključa. Poleg njega naj bo simbol dneva – simbol 
namreč nagovarja globlje, močneje, trajneje in bolj celostno kot samo beseda. 
Po dramskem prizoru je predlagan skupni uvod v katehezo, ki na kratko uvede 
v tematiko dneva in s simbolom poudari osrednjo vrednoto dneva. tedaj je naj-
primernejši čas, da otrokom predstavite ključ dneva, ki naj bo nekakšno vodilo 
ves dan. na ključ dneva lahko otroke spomnite večkrat čez dan (v katehezah, 
delavnicah, med igro). Seveda naj bo spomin nanj naraven, spontan in ne prisiljen 
oz. za lase privlečen.

Pri izboru delavnic bodite pozorni, da bodo na neki način povezane z zgodbo 
oratorija. na začetku ali med delavnico otrokom tudi povejte, kako se delavnica 
povezuje z zgodbo oratorija, katere vrednote nosi v sebi itn. Velike igre, ki so 
predlagane v tem priročniku, povezavo z oratorijsko zgodbo že vsebujejo. Če 
boste pripravljali še druge igre, naj vam rdeča nit oratorija ne izgine izpred oči.

Oratorij so animatorji. Zato bo brez pomena, če boste vse lepo domislili, 
pripravili idealne dejavnosti, ki bodo imele jasne cilje, ne boste pa se trudili 
z otroki vzpostaviti prijateljskega odnosa. največja vzgojna moč oratorija je 
prav v prijateljskih odnosih med animatorji in otroki. da bo oratorij lahko 
župnija, ki evangelizira, in šola, ki vzgaja v življenju, mora najprej biti dom, ki 
sprejema, in dvorišče za prijateljske stike. Z drugimi besedami bi rekli: da bo 
animator otrokom lahko govoril o bogu in življenjskih resnicah, mora otroke 
najprej sprejeti, se z njimi igrati in postati njihov prijatelj.

3. VsebINsKO jedRO ORATORIjA 2014
Pri pripravi vseh oratorijskih dejavnosti (kateheze, delavnice, igre, prosti 

čas ...) izhajamo iz oratorijske zgodbe in iz vrednot, ki nam jih sporoča. Zato v 
nadaljevanju predstavljamo vsebinsko jedro oratorija.

ORATORIjsKA ZGObA
Kratek povzetek oratorijske zgodbe si lahko ogledate v vsebinskem prerezu 

na prvih straneh oratorijske knjige, kjer najdete tudi kratek povzetek vzgojnih 
ciljev za posamezen dan.

Naslov Oratorija 2014: NA TVOjO besedO
naslov letošnjega oratorija povzema bistvo krščanstva, kar pomeni, da vse 

sloni na jezusu Kristusu. On je naš odrešenik, zaradi njegove besede verujemo, 
delamo čudeže, on je naša moč in v njem najdemo moč za naše delovanje. V 
Svetem pismu beremo: 

»Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj odrine 
malo od kraja. Sédel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Si-
monu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« Simon mu je odgovoril: »Učenik, 
vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In 
ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati.«

apostol Peter se je dobro zavedal svoje šibke, trmaste, včasih energične narave. 
Zato je potreboval jezusovo pomoč, njegovo milost. Če jezus kaj reče, potem to 
drži in me ni strah. Petrova svetost se pokaže tedaj, ko resnično zaupa jezusu in 
ko deluje v njegovem imenu. tedaj lahko tudi apostol Peter dela »mogočna dela«.

KLjUČ dNeVA
Svetopisemsko misel za vsak dan smo poimenovali ključ dneva. Ključ je 

simbol apostola Petra, s katerim odpira vrata nebeškega kraljestva. naj odpira 
tudi srca otrok na oratoriju. 
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sPOROČILA POsAMeZNIH dNI ORATORIjA

1. dan: bITI APOsTOL ob simbolu RIbIŠKe MReŽe
dva preplašena animatorja (bogoljub in Peter) ugibata, o 

kom bo letos potekal oratorij. Vidi se jima, da na predstavitev 
zgodbe nista pripravljena. na pomoč jima priskoči tretji 
animator - Luka, ki jima s pomočjo Svetega pisma razloži, 
da je letos na vrsti lik apostola Petra. Skupaj pobrskajo po 
veroučnem znanju o Petru in ugotovijo, da je bil ribič. Luka 
se preseli med gledalce - otroke, medtem ko Peter začne loviti 
ribe. V celi noči mu ne uspe ujeti nobene. Ko mu nato bogoljub reče, naj zopet 
vrže trnek, začnejo ribe prijemati. Vmes zopet poseže Luka, ki je v Svetem pismu 
odkril, da je imel Peter čoln. Peter torej bogoljuba/jezusa povabi na svoj »čoln«, 
kjer mu bogoljub/jezus pove, da bo odslej lovil ljudi. Pove mu, da bo Peter odslej 
apostol, da bo zapustil svoj dom, da bo jezusov učenec in da bo odšel za njim.  

ribiške mreže so nepogrešljiv pripomoček vsakega ribiča; z njimi lovi ribe. Kri-
stjani pa smo poklicani, da smo ribiči ljudi in da h Kristusu vabimo vse ljudi sveta.

2. dan: VeRA ob simbolu sKALe
bogoljub, Luka in Peter ugotovijo, da je bilo prej Petru 

ime Simon in da mu je šele jezus dal ime Peter – Skala. 
Zanimivo je odkritje, da je bil poročen, saj je imel taščo, 
ki jo je tresla mrzlica. jezus je bil Petrov dober prijatelj, 
zato ga povabi k sebi na dom, kjer ozdravi njegovo taščo. 
V nadaljevanju bogoljub, Peter, Luka in d odkrivajo 
razne čudeže, ki jih je storil jezus (pomnožitev kruha in 
rib, ozdravitev gobavca, obuditev deklice od mrtvih …). eden izmed jezusovih 
čudežev je tudi hoja po vodi in umiritev morja. Pri tem jezus Petra izzove, da 
hodi po vodi. jezus Petra potrdi za svojega naslednika na zemlji; imenuje ga Pe-
ter - Skala, na kateri bo sezidal svojo Cerkev. to stori zaradi njegovega poguma 
in vere v jezusa, božjega Sina.

Kakor je bil Peter skala zaradi svoje vere in zaupanja v jezusa, tako smo tudi 
kristjani poklicani, da smo pokončni kristjani. Pokončni in odločni kristjani pa 
smo le tedaj, če je naša vera resnično močna in trdna, kakor skala.

3. dan: OdPUŠČANje ob simbolu MILA
hoditi za jezusom in biti njegov učenec ni za prestra-

šene ljudi, ni za reve. bogoljub, Peter in Luka odkrivajo, 
da je jezus učencem umil noge. to je storil zato, ker je 
jezus njihov vodja in ker voditelj vedno poskrbi za svoje 
podrejene. Peter se na začetku jezusu noče podrediti; 
kasneje pa želi, da ga očisti po vsem telesu. animatorji 
odkrijejo, da je jezus imel tudi prvo sveto mašo, med katero so apostoli s Petrom 
na čelu postali prvi duhovniki. Pozneje pa se odpravijo v vrt getsemani, kjer jezus 
moli. Med molitvijo Peter tako močno zaspi, da zamudi jezusovo izdajstvo. Ves 

besen se požene med vojake in izdajalce, da bi jezusa rešil. V isti sapi jim zatrjuje, 
da jezusa ne pozna. Petelin trikrat zapoje. Velikokrat v življenju tudi mi zavestno 
ali nezavedno zatajimo jezusa. 

Vsi ljudje, vključno z apostolom Petrom smo grešniki. delamo napake. Po-
membno je, da se zavedamo jezusovega usmiljenja in da dovolimo bogu, da nas 
očisti. Kakor milo očisti obleko vseh njegovih madežev.

4. dan: PRIPAdNOsT ob simbolu OsebNe IZKAZNICe
igralci ugotovijo, da jezus ni mrtev, temveč da živi. 

Pritečeta namreč Marija Magdalena in Marija ter Petru in 
Luku povesta, da je jezus živ. najprej jima ne verjameta, 
nato pa stečeta tudi sama h grobu. Ko stopita vanj, vidita 
tam prtiče in povoje. tedaj spoznata, da je bil jezus bog. 
Peter še vedno ne ve, kaj naj sedaj počne. Zato se odloči, 
da bo šel lovit ribe. S seboj povabi tudi druge učence. Lovijo celo noč, vendar nič 
ne ulovijo. tedaj se prikaže jezus in jih pozdravi. Pove jim, da je vstal od mrtvih 
in da naj mreže vržejo na drugo stran čolna. Seveda je sedaj ulov popoln. Peter 
po vodi stopi k jezusu, kjer se mu opraviči za izdajstvo in mu pove, da ga ima 
rad. to jezus sprašuje tudi vsakogar izmed nas. jezus Petru zaupa, kakšen bo 
konec njegovega življenja.

tudi mi pripadamo jezusu, saj smo člani Cerkve. Člani smo postali pri sv. 
krstu, vedno znova pa svojo pripadnost potrjujemo s svojim življenjem. naše 
krščansko življenje je tudi naša »osebna izkaznica«.

5. dan: PAPeŠTVO ob simbolu PAsTIRsKe PALICe
Zgodba se nadaljuje v jeruzalemskem templju, kjer Peter 

in janez ob tempeljskih vratih, ki se imenujejo Lepa, ozdravita 
hromega človeka. V nadaljevanju animatorji odkrijejo, da je 
Peter naredil čudež tudi v mestu jopa, kjer je, podobno kot 
jezus jairovo hčerko, od mrtvih obudil ženo z imenom tabita. 
Vsi so navdušeni nad čudeži, ki se godijo po Petru in drugih 
apostolih. animatorji se zavejo, da so to moč apostoli prejeli od 
Svetega duha na binkoštni dan. Kristjani tega duha prejmemo 
pri sveti birmi. jezus Petra postavi za svojega namestnika na 
zemlji; postavi ga za prvega papeža. apostoli se odpravijo v 
svet (rim, afriko, indijo …) oznanjat jezusa. 

Peter je bil prvi papež. na mesto »pastirja božje črede« ga je postavil sam 
jezus Kristus. Zato je njegov simbol pastirska palica.

6. dan: NeUsTRAŠNOsT ob simbolu RIbe
animatorji spoznajo, da so se morali prvi učenci skri-

vati, saj so bili preganjani. Mnogi so bili umorjeni, zato so 
se v rimu skrivali tudi pod zemljo, v katakombah. da so 
se lažje sporazumevali, so uporabljali skriti simbol – ribo. 
Peter je tako kot drugi apostoli odšel po svetu oznanjat 
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jezusov nauk. najprej se je ustavil v antiohiji, od tam pa je odšel v rim. Pisal 
je tudi številna pisma, s katerimi kristjane poučuje in spodbuja. Med enim od 
preganjanj kristjani apostola Petra pregovorijo, da zapusti rim. na poti iz rima 
sreča jezusa, ki gre namesto njega v mesto. Peter se obrne in odide nazaj ter v 
rimu pretrpi mučeniško smrt. Zato je sedaj v nebesih naš priprošnjik in zavetnik. 
Vse nas pa spodbuja, da na gospodovo besedo ostajamo zvesti bogu.

Prvi učenci so bili neustrašni in so bili za jezusa pripravljeni dati življenje. 
to še ne pomeni, da so sami iskali smrt. bili so zelo pretkani; sporazumevali so 
se z znamenjem ribe. 

NeKAj Idej

MOLITVeNI KOTIČeK – AdORACIjA – ObIsK jeZUsA V 
NAjsVeTejŠeM 
J  Molitveni kotiček se je v zadnjih letih med oratoriji zelo dobro »prijel« 

in iz oratorijev, ki ga imajo, poročajo, da je molitev pred jezusom prava 
»uspešnica«. Če ga še nimate, je skrajni čas, da si ga omislite. 

J  Molitveni kotiček pomeni prostor, kjer se otroci v teku celotnega 
oratorijskega dneva na kratko ustavijo in tiho zmolijo. najbolje je, 
da je molitveni kotiček pred jezusom v najsvetejšem v cerkvi. Če to 
zaradi oddaljenosti od cerkve ni mogoče, naredite molitveni kotiček z 
Marijinim kipom, s križem ipd. Večkrat je dobro poudariti, da je jezus 
ključ do nebes, zato naj ga le večkrat obiščejo

J  V skladu z letošnjo oratorijsko tematiko molitveni kotiček lahko tudi 
letos oblikujete kot ladjo z mrežo, iz katere udeleženci jemljejo 
svetopisemske misli/spodbude. Lahko služi kot prostor, kamor prinašajo 
nekatere rekvizite in stvari, ki so jih pripravili v katehezah.

J	Letošnja zgodba sloni na Svetem pismu, zato je prav, da ima Sveto pismo 
primerno mesto v molitvenem kotičku. Lepo je, če božjo besedo redno 
prebiramo iz njega.

dUHOVNe sPOdbUde
Animatorski spodbujevalnik: Letos v tem priročniku ne boste našli srečanj v 

pripravi na oratorij. to pa zato, ker že vse od decembra pripravljamo mesečno gradivo 
za animatorska srečanja z imenom »animatorski spodbujevalnik aS«, ki ga najdete 
na spletni strani oratorij.net. Spodbujamo vas, da se z animatorji resno pripravljate 
na poletni oratorij in tudi z molitvenimi srečanji bogatite svojo versko izkušnjo. 

Molitveni večer (adoracija) z animatorji: V času oratorija, v pripravi na 
oratorij in lahko tudi celo leto po oratoriju predlagamo molitveni večer. Zelo 
dobro je, če je pred najsvetejšim. 

Duhovni vodja oratorija: duhovni vodja je pomembna vloga na oratoriju. 
naj bi bil domači župnik, kaplan, redovnik/redovnica, oz. če ste drugače dogo-
vorjeni, kdo od starejših animatorjev. duhovni vodja naj bi bil del vodstva ora-

torija, kar pomeni, da se udeležuje načrtovanja, vodstva in preverjanja oratorija. 
njegova naloga pri načrtovanju je, da prispeva svoj delež pri duhovni zasnovi 
oratorija. njegove naloge pri vodstvu oratorija so naslednje:

•	 vodenje oz. organizacija molitev za otroke in molitev za animatorje,
•	 skupni uvod v kateheze,
•	 popotnica, zaključna molitev, in če je duhovnik, podelitev sklepnega 

blagoslova,
•	 priprava, in če je duhovnik, vodenje svete maše,
•	 skrb za druge duhovne elemente oratorija,
•	 če je mogoče, stalna navzočnost na oratoriju.
Seveda to ne pomeni, da mora vse naštete naloge opraviti sam. Priporočeno 

je, da si za vsako stvar pridobi sodelavce. Skrb za duhovno vzgojo animatorjev ni 
samo njegova, temveč je skupna skrb celotnega oratorijskega vodstvenega tima, 
je pa prav, da je prav on posebej pozoren na duhovni vidik vzgoje animatorjev.

Priprava na nedeljsko sv. mašo: Poseben in zelo pomemben del oratorija 
je zaključna nedeljska sv. maša, na katero se skrbno pripravite.

Branje Svetega pisma: Predlagamo, da vedno, ko berete predvidene odlomke 
iz Svetega pisma, slednje naredite na slovesnejši način. Pri katehezah in molitvah 
imejte poseben, lepo urejen in primerno zaščiten prostor, kjer je postavljena knji-
ga Svetega pisma. Ko glede na program sledi branje svetopisemskega odlomka, 
ga spoštljivo preberite iz omenjenega Svetega pisma. 

Molitev angel Gospodov: ne pozabite nanjo J. 
Spovedovanje: Priporočamo, da v okviru oratorija organizirate spoved otrok 

in spoved animatorjev. najprimernejši čas za spoved animatorjev je v bližnji 
pripravi na oratorij (nekaj dni pred oratorijem). Spoved otrok letos sovpada s 
tretjim ali četrtim dnevom oratorija. O izvedbi se pogovorite z vašim župnikom.

ULIČNI MIsIjON
Zadnji ali predzadnji dan je primeren za pripravo uličnega misijona. Seveda 

se je treba na vse dobro pripraviti. Še posebno je treba na to dejavnost pripraviti 
otroke, zato je bolj namenjena malo večjim otrokom (npr. od 4. razreda dalje). 
gre predvsem za to, da se kot kristjani upamo izpostaviti in da nas ni sram svoje 
vere pokazati tudi navzven. Za to dejavnost lahko že prej pripravimo plakate, 
izdelke, rekvizite, s katerimi bomo tudi drugim predstavili oratorij in jim povedali 
kaj o jezusu in apostolu Petru. 

Kako ga lahko izvedemo?
•	 Ulični misijon lahko pripravimo v nakupovalnem centru (Qlandia, Ci-

tycenter …), lahko pa ga izvedemo kar na glavnem trgu, ulici … Morda 
je primerno, da postavimo majhno stojnico, kjer si ljudje lahko stvari 
pogledajo in kaj odnesejo s sabo. nekaj predlogov za izdelke je v kate-
hezah za šesti dan.

•	 Predstavitev oratorija in dejavnosti lahko vključimo v zaključno prire-
ditev za starše ali zaključno sv. mašo. Vsekakor je prav, da je prireditev 
odmevna in da pusti pečat na ljudeh. 

http://www.oratorij.net
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•	 ena možnost misijona je tudi izdaja »oratorijskega časopisa«, priprava oddaje, 
objavljanja na Fb. Vse te dejavnosti so današnjemu človeku blizu, zahtevajo 
pa veliko ustvarjalnosti in dela. Vsekakor se ne pozabite oglasiti v medijih 
s kakšno duhovno spodbudo in veselo novico o vašem oratoriju.

ORATORIj ZA sTARŠe
Predlagamo, da v času oratorija oz. ob koncu oratorija organizirate delavnice, 

velike igre, skupno molitev, na katere povabite starše – seveda jih morate zanje 
primerno pripraviti. ta program je lahko povezan tudi s skupnim piknikom ali 
kakšno drugo dejavnostjo 

ORATORIj NI KONČAN, IMeLI bOMO ORATORIjsKI dAN!
»Oratorij ni končan, imeli bomo oratorijski dan!« je lahko slogan, s katerim 

zaključite vaš oratorij. Od otrok se poslovite z obljubo, da boste zanje pripravili 
enega ali več oratorijskih dni tudi v času šolskega leta. Potrudite se in ne bo vam 
žal.

Zgodba
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1. Na tvojo besedo – 
postajam apostol

(A/Bogoljub in B/Peter stopita pred publiko in jima je malce nerodno; kar ne 
upata si začeti.)
A/Bogoljub: eeee …
B/Peter: hja …
A/Bogoljub: Saj bo takoj. res.
B/Peter: Samo čisto malo, če še počakate …
A/Bogoljub: … pa bo …
B/Peter: … res!
A/Bogoljub: Veva, da bi se zdaj moral začeti oratorij …
B/Peter: … in da bi morali odigrati igrico …
A/Bogoljub: … tako kot vsako leto …
B/Peter: … ampak …
A/Bogoljub: … stvar je taka, da …
B/Peter: … ne veva …
A/Bogoljub: … ja, res je, ne veva …
B/Peter: … nimava pojma …
A/Bogoljub: … niti sanja se nama ne …
B/Peter: … ha, smešno, a ne, če pomisliš …
A/Bogoljub: … ja, prav res … ha, ha, ha … 
B/Peter: … ha, ha, ha … (oba se nerodno in prisiljeno smejeta – nato se zresnita)
A/Bogoljub: Skratka: ne veva, kaj naj narediva, ampak …
B/Peter: … ampak, ne veva, kaj je tema letošnjega oratorija in zato tudi 

ne veva, kaj naj vam odigrava!
A/Bogoljub: ampak, če samo še malo potrpite … zdaj, zdaj bi moral priti … 
B/Peter: Prepričan sem, da je že prav blizu!
C/Luka: (nekje od daleč) Fanta! Fanta!
A/Bogoljub: a! je že tukaj! Končno!
C/Luka: (priteče na oder)
B/Peter: Kje si bil toliko časa?!
A/Bogoljub: Kakšna je tema?
C/Luka: (zadihan) Počakajta, samo da si oddahnem!
A/Bogoljub: ni časa!
B/Peter: daj, govori!
C/Luka: Peter!
A/Bogoljub: Peter?
B/Peter: Kakšen Peter?
C/Luka: apostol Peter!
A/Bogoljub: apostol Peter?
B/Peter: (A/Bogoljubu) Pa kaj si ti? Papagaj? daj, nehaj ponavljati! (C/

Luku) apostol Peter?
A/Bogoljub: Kaj, a ti pa lahko ponavljaš?!
C/Luka: apostol Peter, ja!
B/Peter: a to je ta na levi strani oltarja, s ključi v rokah?
C/Luka: ja.
A/Bogoljub: ta iz Svetega pisma?
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C/Luka: ta, ja!
B/Peter: ampak, jaz nič ne vem o njem! ne berem Svetega pisma!
A/Bogoljub: jaz tudi ne! nimam pojma! 
  (A/Bogoljub in B/Peter pogledata C/Luka, ki se hitro znajde)
C/Luka: jaz sem pa ravno danes hotel začeti brati Sveto pismo, glejta, še 

s sabo ga imam (privleče iz žepa ali od nekod kako izdajo Svetega 
pisma), samo sem moral … saj vesta … tako, da … 

A/Bogoljub: tudi ti nimaš pojma!
C/Luka: Žal ne! 
B/Peter: Fanta, kaj bomo?
A/Bogoljub: bo pač treba prebrati kakšen evangelij, a ne.
B/Peter: ja, to že, ni problema, do jutri ti jih lahko preberem vseh sedem …
C/Luka: Štiri!
B/Peter: Prosim?
C/Luka: Štiri. evangeliji so štirje. do jutri lahko prebereš vse štiri!
B/Peter: Štiri, ja. Saj to sem rekel. ni problema. do jutri. Kaj bomo pa 

danes??!! Otroci čakajo!
A/Bogoljub: ja, nič … Znajti se bo treba!
B/Peter: Kako?
C/Luka: Pomislimo, kaj vemo o Petru?
  (napeto razmišljajo)
A/Bogoljub: bil je ribič.
B/Peter: (začudeno, nejeverno) ribič?!
A/Bogoljub: (ne čisto prepričano) Kaj, a ni bil?
C/Luka: ja, ja, je bil … točno! tako sta se spoznala!
B/Peter: Kdo?
C/Luka: jezus in Peter. Peter je lovil ribe, jezus pa je prišel mimo in ga 

poklical za apostola.
A/Bogoljub: Potem pa dajmo to odigrat!
B/Peter: Samo, kako? 
A/Bogoljub: Kaj, kako? ti boš Peter, jaz bom pa jezus!
B/Peter: aja? Kakšen pa je bil Peter? Kako se je obnašal, kako je zgledal?
C/Luka: Po moje je bil tak kot so vsi ribiči: neobrit in potetoviran!
B/Peter: no, to z brado bo bolj težko: se še ne brijem. Oziroma: še ni-

mam kaj brit. ampak tatu … to sem si pa od nekdaj želel. da bi 
si takole na roko vtetoviral eno sidro … pa mornarsko majčko 
lahko oblečem, pa tako kapitansko kapo za na glavo …

A/Bogoljub: Čakaj malo … igral boš apostola Petra, ne mornarja Popaja!
B/Peter: Kaj pa ti? a veš, kakšen je jezus?
A/Bogoljub: ja. Popoln!
B/Peter: (bolj zase) tako kot ti, važič!
A/Bogoljub: Kaj si rekel?
B/Peter: aaa? da lahko že vadiš. Vadiš!
A/Bogoljub: Prav. dajva se pripravit!
C/Luka: Kaj pa naj jaz?
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A/Bogoljub: ti boš pa za gledalca. Kar med otroke se usedi. no, pazite: Za-
čenjamo!

  (C/Luka sede med publiko, A/Bogoljub se umakne na stran, B/
Peter pa začne mimično ribariti)

A/Bogoljub: Živjo!
B/Peter: Šššššššš!
A/Bogoljub: Prosim?!
B/Peter: Ššššššš!!!
A/Bogoljub: Kaj pa je? A ti guma spušča?
B/Peter: Ne! Ššššššš! Ribe mi boš splašil!
A/Bogoljub: Ribe?!
B/Peter: Ja, ribe! A ne vidiš, da lovim ribe?! (naredi gib, kot da z ribiško 

palico meče trnek)
A/Bogoljub: aja, to! Sem mislil, da telovadiš!
B/Peter: ne! delam se, da lovim ribe. (gib) Kot Peter!
A/Bogoljub: tako ne boš nobene ujel! rabiš trnek. Palico … Mrežo!
B/Peter: Pa saj sploh ni rib! tudi vode nimava!
A/Bogoljub: Vseeno. nekaj rabiš!
B/Peter: (malo hud) glej! Lovim ribe! Prav?!
A/Bogoljub: Prav, prav … (pavza) Pa prijemljejo?
B/Peter: Ne.
A/Bogoljub: ja, nič čudnega, če pa nimaš –
B/Peter: (ga grdo pogleda)
A/Bogoljub: V redu, v redu … pomiri se. (pavza) Torej, nič rib?
B/Peter: Ne!
A/Bogoljub: Pa že dolgo loviš?
B/Peter: Ja.
A/Bogoljub: A si zgodaj vstal?
B/Peter: Uf!
A/Bogoljub: Kdaj pa?
B/Peter: Pravzaprav sploh nisem!
A/Bogoljub: Kaj nisi?
B/Peter: Vstal.
A/Bogoljub: A da ne?
B/Peter: Ne.
A/Bogoljub: A potem še spiš?
B/Peter: Ne.
A/Bogoljub: Kaj pa?
B/Peter: Sploh nisem šel spat! Lovim že celo noč.
A/Bogoljub: Celo noč?
B/Peter: Ja.
A/Bogoljub: In nisi nič ujel?
B/Peter: Nič. Prav nič!
A/Bogoljub: No, saj se ne čudim, ko pa nimaš –
B/Peter: (se razburi) Pa to ni res! no, prav! Prav. (se obrne na publiko) 
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Poslušajte! Saj vem, da ste tu sami veliki in odrasli … sem pa 
prepričan, da je kakšna skrbna mamica komu izmed vas dala s 
sabo še dežnik, tako za vsak slučaj?! no?!

 (Če bo na oratoriju slabo vreme ne bo problema – če pa bo sonce, 
potem pa.)

C/Luka: (malo sramežljivo dvigne roko)
B/Peter: Saj sem vedel. Kar sem z njim! Zdaj pa rabim še vrvico in trnek!
 (Z malo domišljije se oboje dobi iz publike ali pa imamo pripra-

vljeno preprosto vrvico, šal, ruto, kakšno knoflo, žebelj ipd.)
B/Peter: (se obrne k A/Bogoljubu) Zadovoljen?
A/Bogoljub: bolje. Čeprav še vedno mislim, da ne boš nič ujel.
B/Peter: Zakaj ne?
A/Bogoljub: nimaš vabe.
B/Peter: Samo še eno zini, pa bom tebe nataknil na trnek! Sploh pa: igra-

va! jaz se delam, da sem Peter, ki lovi ribe, tebe pa lepo prosim, 
da se poskušaš vsaj približno obnašati tako kot jezus!

A/Bogoljub: Prav, prav … Začniva znova. (se oddalji in se znova približa) 
Živjo!

B/Peter: Ššššššš!
A/Bogoljub: (šepetaje) A kaj prijemljejo?
B/Peter: Ne. Lovil sem celo noč, pa nisem nič ujel!
A/Bogoljub: O, to je pa … 
B/Peter: (oster pogled)
A/Bogoljub: Mislim, to pa ni …
B/Peter: (še ostrejši pogled)
A/Bogoljub: Hočem reči … 
B/Peter: (najostrejši pogled)
A/Bogoljub: Škoda!
B/Peter: Ja. Prav res. Boljše, da kar končam.
A/Bogoljub: Ribolov?
B/Peter: Ja.
A/Bogoljub: A za danes?
B/Peter: Ne. Sploh. Za zmeraj. Ne gre mi. Ne znam več.
A/Bogoljub: O, tako hitro pa ne smeš obupat. Poskusi znova.
B/Peter: Ne, ne bom.
A/Bogoljub: Zakaj ne?
B/Peter: Nočem!
A/Bogoljub: A, daj no. Daj, vrzi trnek samo še enkrat.
B/Peter: Zakaj pa?
A/Bogoljub: Zato, ker ti jaz tako pravim.
B/Peter: Ja, kdo pa si ti?!
A/Bogoljub: Jaz sem Jezus.
B/Peter: aja, saj res. (se popraska po glavi) no, prav, pa bom. Če ti tako hočeš.
 (Vrže trnek in začne loviti. Ulov je seveda bogat. Lahko se samo 

delate, da je – lahko pa izza zavese, iz vedra, soda ali česa po-
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dobnega vlečete ribe vseh barv in velikosti, da o sortah ne govo-
rim. Poleg tega lahko vmes Peter ujame kaj zabavnega: 
kak pošvedran čevelj, smeti ipd. vse v zabavo publike …)

C/Luka: (se pridruži A/Bogoljubu in B/Petru na odru in s tem seveda pre-
kine ribolov) Počasi, fanta, počasi …

A/Bogoljub: Kaj pa je?
B/Peter: ja, daj mir, glej kako prijemljejo!
C/Luka: Medtem ko se vidva igrata, sem na hitro prebral v Svetem pi-

smu, kako sta se jezus in Peter srečala, in sploh ni bilo tako, kot 
vidva kažeta!

A/Bogoljub: a da ne?!
C/Luka: ne. Kot prvo: Peter je imel čoln!
B/Peter: Čoln?! ja, kje naj pa sedaj še čoln staknem. 
C/Luka: Ko je jezus učil ob genezareškem jezeru, je za njim šla množica!
A/Bogoljub: no, množico imamo. (pokaže na publiko)
C/Luka: Prišlo ga je poslušat tako veliko ljudi, da so ga zrinili čisto do 

obale, v vodo … in je zato stopil v Petrov čoln …
B/Peter: Kaj pa če uporabimo tole?! (pokaže na mizo)
A/Bogoljub: ampak to je miza!
B/Peter: ne, če jo obrnem takole. (obrne mizo na glavo) takole je čoln! (se 

vkrca) Zdaj pa še ti! Pridi, Jezus, dobrodošel na mojem čolnu.
A/Bogoljub: (se vkrca)
C/Luka: in tako je jezus učil ljudi iz Petrovega čolna. Ko pa je končal, je 

rekel Petru:
A/Bogoljub: Odrini na globoko in vrzi svoje mreže za lov!
B/Peter: Učenik, vso noč sem se trudil, pa nisem nič ujel, a na tvojo 

besedo bom vrgel mreže!
C/Luka: Mreže! a vidiš, Peter je imel mreže, ne pa takle primitiven trnek!
B/Peter: trnek, mreža, to pa res ni posebna razlika!
C/Luka: a da ne?! Si predstavljaš, kako zaboli, če se ti takle kavelj zata-

kne v žnablje!?
B/Peter: joj, pa res … Uboge ribice!
C/Luka: Kaj uboge ribice, ubogi ljudje!!
B/Peter: Kakšni ljudje? Kaj pa zdaj blebetaš?!
C/Luka: ja, potem ko so na krov zvlekli ves ta silen ulov, je jezus rekel Petru:
A/Bogoljub: Odslej boš ljudi lovil! (pavza) Oprosti, ampak tega pa tudi jaz ne 

razumem!
B/Peter: (si ogleduje trnek in se praska po licu) to mora pa res bolet!
C/Luka: Pa saj jezus tega ni mislil tako dobesedno. hotel je reči, da bo 

Peter postal apostol, jezusov učenec … in bo ljudi navduševal za 
jezusa. in piše, da je Peter pustil vse in šel za njim.

B/Peter: ti, kako je pa jezus to naredil?
C/Luka: Kaj?
B/Peter: ja, vse te ribe, pa to …
C/Luka: jezus lahko vse! jezus je bog!
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2. Na tvojo besedo – 
verujem Vate

B/Peter: no, saj to vem, da je jezus bog, samo … Peter pa ni vedel, da je 
jezus bog?

C/Luka: Seveda ne.
B/Peter: Potem je bilo pa to zelo pogumno od njega, da je pustil vse in 

postal jezusov učenec?!
C/Luka: O, seveda. Peter je bil zelo pogumen!
B/Peter: a to pomeni, da moram tudi jaz, če hočem biti jezusov učenec, 

oditi od doma?
C/Luka: ah, daj no, seveda ne. jezus ne pričakuje, da boš zdaj pustil ma-

mico in atija …
B/Peter: … in šolo …
C/Luka: … in šolo in dom in šel, ne vem, za župnika. bi bilo pa lepo in 

prav, da bi vsaj kdaj pa kdaj pustil računalniške igrice in šel raje 
k maši. Krasno bi bilo, ko bi kdaj pustil mobilca in se raje po-
govarjal s prijateljem. ali pa molil. Čudovito bi bilo, ko bi pustil 
jezo in slabo voljo in na prvo besedo ubogal starše in pomagal. 
in da bi zbral pogum in brez sramu pred sošolci rekel, tega pa 
jaz ne bom počel, ker ni prav in se ne sme. da se ne bi norčeval 
iz drugih. da bi branil šibkejše pred hudobneži. da bi glasno 
upal priznati, da je jezus tvoj prijatelj. to pomeni biti apostol. 
to pomeni loviti ljudi za jezusa. 

A/Bogoljub: ja in trnek je ljubezen in mreža je ljubezen in vaba je ljubezen … 
ker je jezus ljubezen!

C/Luka: Čeprav … Ko oznanjamo evangelij – veselo novico – božjo be-
sedo, je pa le treba paziti, da beseda ne zaboli kot trnek, ampak, 
da objame kot mreža!

B/Peter: Vendar če hočeš biti božji ribič, če hočeš postati apostol, moraš 
verjetno najprej dobro spoznati jezusa?

C/Luka: Kje pa! Poglej Petra: jezusa sploh ni poznal, prvič ga je videl, pa 
je šel za njim! Ker mu je verjel! Ker mu je zaupal! Ker je spoznal 
in ker je verjel, da je jezus bog! 

B/Peter: no, ampak jezus je Petra izbral in ga poklical!
A/Bogoljub: tudi tebe jezus kliče!
B/Peter: a da me?!
A/Bogoljub: Seveda. Vsi smo ob krstu poklicani, da postanemo jezusovi 

učenci. in jezus kliče mene in tebe (začne kazati na otroke) in 
tebe in tebe in tebe …

C/Luka: Vau, poglej, koliko apostolov!
B/Peter: tale Peter pa je zanimiv tip. Komaj čakam, da zvem, kaj se je 

godilo naprej!
C/Luka: Potem pa do jutri le preberi evangelije, da bomo lahko odigrali zgodbo.
B/Peter: brez skrbi. do jutri bom prebral vseh sedem … štiri … sedemin-

štirideset počepov bom naredil, potem pa bom prebral vse štiri 
evangelije. Se vidimo jutri!

C/Luka: Se vidimo jutri!
A/Bogoljub: Živjo!
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A/Bogoljub: no, kako, a si prebral?
B/Peter: Ojoj … a ti sploh veš koliko je tega?
A/Bogoljub: O, ja, vem in sprašujem te, ali si prebral vseh 47 evangelijev?
B/Peter: Kaj pa vem … Mogoče 47 strani!
C/Luka: in potem?
B/Peter: Potem sem zaspal.
C/Luka: Zaspal? a je bilo tako dolgočasno?
B/Peter: Sploh ne! napeto kot struna. ampak sem bil tako utrujen.
A/Bogoljub: Utrujen? Od česa?
B/Peter: Od ribolova včeraj. Še zdaj me bolijo roke. Pa ti? Si ti kaj prebral?
A/Bogoljub: ne; ker sem mislil, da boš ti. ti si Peter in ti moraš poznati zgod-

bo. jaz sem jezus in jaz tako ali tako vse vem.
B/Peter: Samo da v resnici ne veš nič, ker nisi pravi jezus, ampak ga samo igraš.
A/Bogoljub: ja, no … Kaj pa ti veš? Kaj si zvedel na teh 47 straneh?
B/Peter: dobro. Zvedel sem, da je imel Peter brata, ki mu je bilo ime an-

drej … da mu pravzaprav sploh ni bilo ime Peter, ampak Simon, 
in da mu je jezus dal ime Peter.

A/Bogoljub: aja? Zakaj pa?
B/Peter: Zato ker Peter v grščini pomeni – skala in je jezus … Mah, veš, 

to je zelo zanimiva zgodba, ampak dolga. ti jo bom pozneje po-
vedal. ali pa jo bova odigrala.

A/Bogoljub: Prav. Kaj še veš o Petru? ali Simonu, ali karkoli je že bil?
B/Peter: da je bil poročen.
C/Luka: Poročen?! daj, daj, kje pa to piše?
B/Peter: no, nikjer tako dobesedno … ampak piše, da je jezus ozdravil 

Petrovo taščo. taščo pa imaš samo, če si poročen!
A/Bogoljub: aha …
B/Peter: no, in še to lahko sklepamo, da sta si bila Peter in jezus kar do-

bra prijatelja.
C/Luka: aja? Zakaj?
B/Peter: Ker je bil jezus, takrat ko je ozdravil to taščo, pri Petru na obi-

sku. na obisk pa ne vabiš takšnih, ki jih ne maraš, a ni res?!
C/Luka: Mogoče se je pa jezus kar sam povabil. tudi tako ljudje so …
A/Bogoljub: Že. Samo jezus ni takšen. On pride samo, če ga povabiš. ej, daj-

mo mi to kar zaigrat!
B/Peter: Prav! (se pripravijo)
B/Peter: Ti, a imaš kaj časa popoldne?
A/Bogoljub: Za kaj?
B/Peter: Da bi prišel malo k meni … na čaj in na piškote.
A/Bogoljub: na čaj in na piškote??? a ti to resno?!
B/Peter: ja. Peter gotovo ni rekel: Prid' k men', bova mal' hengala … ali 

pa: Prid', k' mam ful dobro igrco na playstationu … Ker se takrat 
niso tako pogovarjali in playstationa tudi niso imeli!

A/Bogoljub: Že, ampak oprosti, čaj pa piškoti so pa tudi bolj za tetice in stare mame.
B/Peter: Oprosti ti, ampak jaz imam zelo rad čaj in piškote.
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C/Luka: daj, fanta, nehajta. Saj ne gresta v slaščičarno, ampak k Petru 
domov!

A/Bogoljub: no, prav.
B/Peter: Prav. A potem prideš?
A/Bogoljub: Z največjim veseljem. (Kakor da vstopita: miza predstavlja Pe-

trov dom) A imaš mogoče kaj čaja in piškotov?
B/Peter: (besen pogled) Počakaj, bova videla, če je kaj … Mama?! Mama?!
A/Bogoljub: Kakšna mama zdaj? a nisi rekel, da je imel taščo?
B/Peter: ja. ampak moj oči taščo kliče mama. Pa še vika jo. Mama?! 

Mama, prinesete malo piškotov in čaj! imam obiske.
C/Luka: (nese na pladnju piškote ali kaj podobnega in se ves silno trese, 

tako da vse strese)
B/Peter: Joj, si nerodna … Daj, hitro poberi!
C/Luka: (pobere, kar je stresel, a ker se trese, še enkrat strese)
B/Peter: ja, pa kaj je s tabo?!!
C/Luka: Kaj, kaj je z mano?! tvoja tašča sem in vse stresem, ker me trese 

mrzlica. Če hočeš čaj in piškote, me mora jezus pozdraviti!
A/Bogoljub: (pristopi, morda položi roke ali kaj podobnega) Ozdravljena!
C/Luka: Pozdravljen tudi ti! Kako se kaj imaš? Lep dan, a ne?
B/Peter: Ne pozdravljena, ozdravljena! Ozdravljena!
A/Bogoljub: A je gluha tudi? Saj lahko tudi to …
B/Peter: No, mama, zdaj ste zdrava. Položite že te piškote na mizo in 

dajte mir!
C/Luka: Samo, fanta, tole ni prav!
A/Bogoljub: Kajne, da ni? Meni se tudi tako zdi!
C/Luka: V Svetem pismu piše, da ko je bila tašča ozdravljena, jim je stregla. 

jim je! Množina. Se pravi, da jih je bilo več. Vidva sta pa samo dva!
A/Bogoljub: aja, to. jaz nisem mislil tega. Meni se pa ne zdi prav, kako se 

Peter do tebe obnaša!
B/Peter: Kaj misliš s tem?
A/Bogoljub: Kaj, kaj mislim s tem?!! a boš kaj rekel, prosim, pa hvala, ali bo 

samo daj, daj?! to je ja tvoja mama!
C/Luka: tašča.
A/Bogoljub: tašča, mama … saj ni važno! Lepo se je treba obnašat, pa pika! 

Kdor ne zna reči: hvala, prosim, oprosti … ta ni jezusov prijatelj!
B/Peter: Oprosti, prosim. Pa hvala za piškote.
C/Luka: Je že v redu! Daj, zdaj pa povabi še par prijateljev, da vam 

bom lahko stregla!
  (B/Peter zvleče na oder še enajst mulcev: ali animatorjev ali 

otrok, ni pomembno, samo da je skupna številka 12)
C/Luka: Samo ne vem, če bo za vse zadosti piškotov?!
B/Peter: Ni problema, saj je Jezus tukaj. Sem bral, da jih je enkrat 

nahranil pet tisoč, pa je imel samo dve ribi in pet hlebov.
C/Luka: Že, samo tisto je bil pravi jezus, tale naš pa ga samo igra. Pa še 

to bolj slabo, če smem pripomnit!
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A/Bogoljub: no, ja, bomo pa odprli še eno škatlo piškotov. (potegne od nekod 
še eno škatlo in jo da B-ju)

VSI: Ooooooo!
A/Bogoljub: Pa še drugim ponudi!
D:  dober trik!
A/Bogoljub: Kaj? a to s piškoti?
D:  ne. to z ribami in kruhom.
B/Peter: Saj to ni bil trik. to je bil čudež!
C/Luka: ja. jezus ni bil čarovnik, rokohitrc. Vsak se lahko nauči, kako 

se potegne zajca iz klobuka. jezus ni izvajal trikov, on ni čaral 
… On je ljudem pomagal. Petrovi tašči ni napisal recepta, ni je 
operiral, ampak jo je ozdravil. On je zdravil slepe, hrome …

B/Peter: točno. Sem tudi prebral, da je ozdravil enega gobarja.
C/Luka: ne gobarja, gobavca.
B/Peter: Kakšna je pa razlika?
C/Luka: gobar nabira gobe, gobavcu pa koža gnije kakor gobe.
B/Peter: O, fuj! no, kakorkoli … jezus je govoril in delal take reči, da so 

se ljudje, ki so to gledali in poslušali, še posebno pa Peter in 
apostoli, ki so bili stalno z jezusom, zelo čudili.

VSI: Ooooooo!
  (k A/Bogoljubu kot k Jezusu pristopajo apostoli kot posamezni 

bolniki: gluhi, slepi, tudi mrtvi in on jih ozdravlja; Čudenje mno-
žice narašča vse do B/Petrovega dirigiranja)

A/Bogoljub: Deklica, rečem ti, vstani!
VSI: Ooooooo!
A/Bogoljub: Jaz sem luč sveta!
VSI: Ooooooo!
A/Bogoljub: Efeta! Odpri se!
VSI: Ooooooo!
A/Bogoljub: Vstani in hodi!
VSI: Ooooooo!
A/Bogoljub: Kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen!
VSI: Ooooooo!
A/Bogoljub: Pojdi in ne greši več!
VSI: Ooooooo!
A/Bogoljub: Lazar, pridi ven!
VSI: Ooooooo!
A/Bogoljub: Jaz sem vstajenje in življenje!
VSI: Ooooooo!
A/Bogoljub: Če ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo!
VSI: Ooooooo!
  (poljubno še kaj dodajte ali skrajšajte … B/Peter začne dirigirati 

zboru apostolov, ki se oglaša z Oooooo-ji)
B/Peter: a ni fino! Kot da bi poslušal veter. ali pa morje!
VSI: Ooooooo!
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C/Luka: ali pa vihar na morju!
VSI: Ooooooo!
A/Bogoljub: dajte mir!!
C/Luka: ja, jezus je pomiril tudi vihar na morju, samo da je rekel:
A/Bogoljub: Utihni! Molči! Kaj ste strahopetni? Kako, da še nimate vere?
C/Luka: Oni pa so rekli:
VSI: Kdo je ta, ki ukazuje še vetru in morju in sta mu pokorna!
VSI: Ooooooo!
B/Peter: a je bil to ta vihar, ko je Peter hodil po vodi?
D:  Kaj?! a Peter je hodil po vodi?
B/Peter: ja.
D:  Potem pa je Peter izvajal še boljše trike kot jezus!
C/Luka: Pa saj sem ti že rekel, da to niso bili triki, ampak čudeži. Sploh 

pa je Peter hodil po vodi, ker mu je jezus rekel, da lahko. in ker 
je jezus prvi hodil po vodi. bili so v čolnu …

B/Peter: hitro, gremo vsi v čoln.
  (obrnejo mizo, da spet postane čoln in se vkrcajo)
C/Luka: (A/Bogoljubu) Pa ne ti! ti si jezus. Pojdi stran!
D:  gremo, ven!
A/Bogoljub: a res moram?
C/Luka: ja, moraš!
A/Bogoljub: dobro … že prav … boste že videli, kaj se zgodi, če jezusa ni 

zraven!
C/Luka: In nastal je vihar!
VSI: Ooooooo! /Na pomoč! / Potopili se bomo! / Groza! / Reši se, 

kdor se more! / Jezus, pomagaj! / Jezus, pridi nazaj! / itn. 
C/Luka: Glejte ga, tam je.
VSI: Ooooooo! / Ne, to je duh! / Na pomoč, straši! / itn.
B/Peter: Ne, Jezus je!
D:  Ampak, saj hodi po vodi?!
B/Peter: Seveda!
D:  ampak kako?!
C/Luka: jezus lahko vse, jezus je bog!
B/Peter: Jezus!
A/Bogoljub: Kaj bi rad, Peter?
B/Peter: Jezus, če si ti, mi ukaži, naj pridem po vodi k tebi!
A/Bogoljub: Pridi!
B/Peter: a boš kaj rekel prosim?
A/Bogoljub: ej, ne izzivaj me! Pridi!
B/Peter: No, prav, pa bom!
  (B/Peter stopi iz čolna in se previdno napoti proti A/Bogoljubu)
VSI: (občudujoče) Ooooooo!
  (B/Peter se prestraši in odskaklja nazaj v čoln)
VSI: (razočarano) Ooooooo!
A/Bogoljub: Zakaj si se zbal, reva!
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3. Na tvojo besedo – 
se bom spreobrnil

B/Peter: Pa ni rekel reva!
A/Bogoljub: no, dobro, rekel je malovernež. ampak saj to je isto!
B/Peter: ne, pa ni!
VSI: ja, pa je. reva si!
B/Peter: Vi bodite pa kar lepo tiho, ko si nobeden ni upal ven iz čolna!
C/Luka: ja, pa res!
B/Peter: Peter je bil od vseh apostolov najbolj pogumen. najbolj je verjel 

jezusu, najbolj mu je zaupal!
A/Bogoljub: a ga je zato jezus postavil za vodjo?
C/Luka: ja, verjetno. ampak so bile še druge stvari. nekoč so se apostoli 

prepirali med seboj, kdo med njimi je največji.
B/Peter: no, to se pa nimamo kaj prepirat. Postavimo se lepo v vrsto, pa 

se bomo pomerili in bomo takoj videli, kdo je največji. (začne 
kar razvrščati apostole)

C/Luka: Počasi, počasi. ne, kdo je najvišji – kdo je največji, najbolj pomemben!
D:  Prav. Potem pa poglejmo, kdo je najlepše oblečen, kdo stanuje v 

največji hiši in od koga oči ima najboljši avto!
A/Bogoljub: Največji med vami, naj bo kot najmlajši. Kdor hoče biti prvi, 

naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik. A vi sploh veste, 
kdo sem jaz?

D:  ja, seveda, ti si a! (smeh)
A/Bogoljub: daj mir, saj veš, da igramo!
D:  No, prav, ti si car.
VSI: Ti si res dober človek. / Ti si faca. / Ti si Janez Krstnik. / Ob-

vladaš trike. / Ti si Elija. / Ti si prerok. / itn.
B/Peter: Samo Stvarnik lahko ukazuje svojemu stvarstvu. Samo Go-

spodar življenja lahko daje in jemlje življenje. In ga rešuje. 
Ti si Jezus. Kristus. Božji Sin. Sin živega Boga. Ti si Bog!

VSI: Ooooooo!
A/Bogoljub: Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in 

kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Ne boš več trd in trdosrčen 
kot kamen. Boš pa trden kot skala. Zato ti povem: Ti si Peter, 
Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska 
vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kra-
ljestva: karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, in 
karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.

B/Peter: Oprosti. Ne razumem čisto dobro, kaj mi hočeš povedati, 
ampak vem, da si Bog. Verujem vate in ti zaupam. In hvala.

A/Bogoljub: Prosim.
VSI: Ooooooo!
C/Luka: in tako je Simon postal Peter.
D:  in tako je Peter postal prvi med apostoli.
B/Peter: tale Peter mi je pa zmeraj bolj všeč.
A/Bogoljub: Pa jezus tudi.
B/Peter: itak!
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A/Bogoljub: no, si prišel do konca?
B/Peter: Kakšnega konca?
A/Bogoljub: Si prebral evangelije?
B/Peter: ne.
A/Bogoljub: ne? Kaj, a si spet zaspal?
B/Peter: ne. in sploh sem danes ponoči zelo slabo spal, če že vprašaš.
A/Bogoljub: Kako pa to?
B/Peter: Ker sem bil jezen!
A/Bogoljub: jezen?
B/Peter: ja. in razočaran. ta Peter … Saj kar ne moreš verjeti!
A/Bogoljub: Kaj pa se je zgodilo?
B/Peter: Kaj, a ti nisi nič bral?
A/Bogoljub: ne. jaz sem se zanesel nate. ti si moj najboljši prijatelj. Saj veš: 

jezus in Peter …
B/Peter: no, pa si se uštel. tako kot se je uštel jezus, ker se je zanašal na 

Petra.
A/Bogoljub: Zdaj me pa res že zanima, kaj se je zgodilo. Povej, no!
B/Peter: Saj bo najbolje, da kar odigramo. Samo spet potrebujemo apo-

stole.
C/Luka: Prav. a izberemo kakšne nove, a pokličemo kar te od včeraj?
B/Peter: Lahko so včerajšnji. Če si upajo. hoditi z jezusom oziroma za 

jezusom ni zmeraj lahko. to ni za reve. to je samo za pogumne. 
jaz že vem. in če je še Peter zatajil …

C/Luka: Kaj je zatajil?
B/Peter: ne kaj – koga!
A/Bogoljub: Koga pa?
B/Peter: ah, nič, bosta že videla. gremo, fantje.
 (zberejo apostolsko ekipo in se razporedijo okrog mize)
C/Luka: no, poglejte, kakšna krasna slika zadnje večerje.
A/Bogoljub: Fantje, in kaj naredite, preden sedete za mizo, da bi jedli?
C/Luka: roke je treba umiti, a ne?!
A/Bogoljub: (B/Petru) a si si ti umil roke?
B/Peter: daj, pusti to, to zdaj ni važno.
A/Bogoljub: Kaj ni važno?! a se sploh zavedaš, koliko bacilov se nam pase 

takole po rokah?!
B/Peter: ni važno, ker jezus ne bi bil jezus, če ne bi kakšnega našega 

pravila postavil na glavo. a veš, kaj je on naredil?
A/Bogoljub: ne. Kaj?
B/Peter: apostolom je umil noge.
A/Bogoljub: Kaj??!!
C/Luka: Fuj!!
A/Bogoljub: a veš, koliko bacilov se nam pase šele po nogah??!!
C/Luka: Čakaj, a ti to čisto resno?
B/Peter: resno, resno, tako piše v Svetem pismu. no, dajmo fantje, odi-
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grajmo to.
A/Bogoljub: Kaj? a ti resno misliš, da bom zdaj njim umival noge?! Kdo ve 

kdaj so se nazadnje okopali. a veš, kako jim morajo šele noge 
smrdeti!

B/Peter: Prav, pa začni pri meni. jaz sem se včeraj zvečer stuširal. Začni 
pri meni, pri Petru.

A/Bogoljub: no, prav.
 (vzame lavorček, brisačko, kak vrč vode … prav po svetopisem-

sko)
A/Bogoljub: No, Peter, stegni nogice, da te umijem.
B/Peter: Ne.
A/Bogoljub: daj, sezuj se, da te lahko umijem.
B/Peter: Ne, ne bom se.
A/Bogoljub: Kaj je zdaj?! daj čevlje dol, da ti bom umil noge!
B/Peter: Ne, ne boš.
A/Bogoljub: ja, pa bom!
B/Peter: ne, pa ne!
A/Bogoljub: Pa kaj ti je zdaj?! Saj si sam rekel, naj začnem pri tebi. Zakaj se 

zdaj upiraš?
B/Peter: Saj se ne upiram jaz, ampak Peter. jaz bi ti že dal, Peter se je pa 

strašno upiral.
A/Bogoljub: aja?
B/Peter: ja. Ti boš meni noge umival?!
A/Bogoljub: Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne razumeš, a spoznal boš po-

zneje.
B/Peter: Ne boš mi nog umival, nikoli ne!
A/Bogoljub: Če te ne umijem, nimaš deleža z menoj.
B/Peter: Kakšnega deleža to?
C/Luka: to pomeni, da ne moreš biti njegov prijatelj.
B/Peter: Potem pa ne samo noge, ampak tudi roke in glavo!
A/Bogoljub: Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije 

noge, pa je ves čist. Ampak vi … Niste vsi čisti!
B/Peter: a ti tudi vohaš, kaj? Presneta reč, fantje, a se vi sploh kdaj tuši-

rate?!
C/Luka: joj, Peter, ti pa res ne razumeš. Saj jezus ni mislil, da niso umiti. 

On je vedel, da ga bo juda izdal, zato je rekel, da niso vsi čisti.
A/Bogoljub: O, pa res, tudi juda bomo potrebovali.
C/Luka: to pa nobeden ne bo hotel biti!
D: bom kar jaz. Se javim, še preden se začnete prepirati!
A/Bogoljub: Super. Kar misliš storiti, stori brž.
D: Samo, preden grem, mi prosim še razložite, zakaj je jezus učen-

cem umil noge. Saj je bil vendar on njihov učitelj, njihov vodja.
C/Luka: Prav zato.
D: Zakaj?
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C/Luka: no, kaj je? a boš kar tiho?
B/Peter: Seveda bom tiho. Kaj naj pa rečem? 
C/Luka: ja, kaj? a ni lepo, da je Peter tako pogumen. in zvest. Poglej, 

kako stoji jezusu ob strani.
B/Peter: ja, mu stoji ob strani, ko se je treba širokoustiti … Ko bo šlo pa 

zares, bo šel pa na stran?
A/Bogoljub: Kaj??!
B/Peter: ah, nič, boš že še videl. daj, gremo naprej! gremo na Oljsko 

goro!
E: Čakaj, čakaj … a to je zdaj to?
C/Luka: Kaj misliš: to je to? Kaj bi pa še rad?
E: ja, ne vem … Sem mislil, ker je zadnja večerja, da bomo mogoče 

kaj jedli?
C/Luka: Kot prvo: zdajle je dopoldan, in če nisi zajtrkoval in si lačen, si si 

sam kriv. Kot drugo: apostoli so sicer res večerjali in miza je bila 
mogoče prav bogato obložena, ampak najpomembnejša na mizi 
sta bila kruh in vino, ker je jezus rekel:

A/Bogoljub: Ta kruh je moje telo. To vino je moja kri. Jejte ta kruh in pijte 
to vino in delajte to v moj spomin!

E: Se pravi, da je vsakič, ko jemo in pijemo, z nami jezus?
A/Bogoljub: na neki način ja. Saj je rekel, da, kjer sta dva ali so trije zbrani v 

mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.
C/Luka: no, tako preprosto spet ni. Ker sta kruh in vino, jezusovo telo in 

kri, se jezusove daritve spominjamo pri maši, pri oltarju, in ne 
pri katerikoli mizi.

B/Peter: Pri zadnji večerji se je torej zgodila prva maša?
C/Luka: točno tako.
B/Peter: in smo spet pri: kdor hoče biti prvi, mora biti zadnji …
C/Luka: Kako to misliš?
B/Peter: ja, no: Zadnja večerja – Prva maša!
C/Luka: ja, pa res.
E: torej so bili apostoli prvi župniki?
C/Luka: ja. Oziroma so župniki, se pravi duhovniki, danes apostoli.
E: Sem pa mislil, da smo mi apostoli.
C/Luka: a misliš – mi, igralci?
E: ne, mi. Mi vsi.
C/Luka: Pa saj smo. Mi vsi smo jezusovi prijatelji, njegovi pričevalci. 

Čeprav, če smo čisto natančni, namestniki apostolov danes so 
škofje. 

A/Bogoljub: joj, zdaj je pa dosti, no, a je to verouk ali igrica.
B/Peter: ja, gremo naprej.
C/Luka: Kam?
B/Peter: V getsemani.
A/Bogoljub: Kaj se bo pa tam zgodilo?
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C/Luka: Ker je bil njihov vodja.
D: ne razumem.
C/Luka: glej, se spomniš, ko smo se včeraj, no, ko so se včeraj apostoli 

prepirali med seboj, kdo je največji?
D: ja.
C/Luka: in ko je jezus rekel, da kdor hoče biti prvi - vodja, mora biti za-

dnji – vsem služabnik? in pri zadnji večerji je to čisto praktično 
pokazal.

D: ampak še zmeraj ne razumem, zakaj bi moral vodja to početi?!
C/Luka: Ker dober vodja poskrbi za svoje: Šef za podrejene, pastir za 

ovce, učitelj za učence, starši za otroke …
D: ampak to ni isto!
C/Luka: Kako da ne? V družini so starši glavni, a je tako? ampak še zme-

raj poskrbijo tudi zate.
D: ne vem, no … Svojo sobo moram zmeraj sam pospravit.
A/Bogoljub: to že, ampak kuha in pere ti pa mamica, a ni res?!
B/Peter: Čakaj, ti bom jaz razložil. Par dni nazaj sta ati in mami šla ven 

na en koncert in jaz sem moral pazit na tamalo… Sestrico. Stara 
je devet mesecev. a sem bil jaz njen šef? a sem bil odgovoren 
zanjo?

D: ja, seveda.
B/Peter: Seveda. ampak, ko se je pokakala, sem jo moral tudi previti. in 

povem ti, da je njena plenička smrdela veliko bolj kot moje ali 
pa tvoje noge! Močnejši mora poskrbeti za šibkega, odrasel za 
mlajšega, vodja je odgovoren za svojo skupino!

D: Malo se mi že svita, čisto jasno mi pa še ni.
C/Luka: ne skrbi. Saj apostolom in Petru tudi ni bilo.
D: no, prav, potem pa grem zdaj.
A/Bogoljub: adijo, juda. Pa zobe si umij, če se le da.
D: Zakaj?
A/Bogoljub: Saj veš, da je juda s poljubom izdal jezusa. to je bilo dogovorje-

no znamenje, da so vojaki vedeli, koga morajo zagrabiti. no, in 
ker sem se zdajle kar navohal apostolskih nog, bi bilo lepo, ko bi 
vsaj ti pridišal.

 (smeh, D odide)
B/Peter: tako. izdajalca smo se znebili.
A/Bogoljub: ja. Ampak to noč se boste vsi pohujšali nad mano.
B/Peter: Tudi, če se bodo vsi pohujšali, jaz se prav gotovo ne bom.
A/Bogoljub: Oh, Peter …
B/Peter: Ne, Jezus, res s teboj sem pripravljen iti tudi v ječo in smrt. 

Življenje dam zate!
A/Bogoljub: Življenje? Povem ti, Peter, danes petelin ne bo zapel, dokler 

trikrat ne zatajiš, da me poznaš!
 (majhna pavza, vsi čakajo, kaj bo B/Peter odgovoril)
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B/Peter: jezus poti krvavi pot.
A/Bogoljub: O, moj bog, kaj vse me še čaka.
B/Peter: ja, še veš ne! Oziroma bi vedel, če bi bral Sveto pismo.
A/Bogoljub: Saj ga berem. in vem tudi, da boste v getsemanskem vrtu, med-

tem ko bom molil, no medtem ko bo jezus molil, vsi zaspali. Vsi! 
tudi ti, Peter!

B/Peter: Vem. Saj zato sem pa tudi tako jezen na Petra! tako pogumnega 
se je delal. Pa tudi, saj je vendar vedel, da je jezus bog! tri leta 
ga je poslušal, gledal znamenja in čudeže, ki jih je delal … pa ni 
imel toliko zaupanja, toliko moči, da bi

D: (pokuka izza zavese ali pride nazaj ali od daleč) Fantje, a boste 
kmalu?! jaz imam počasi dosti čakanja.

C/Luka: ja, ja, saj že gremo!
D: Pa še nekaj. Zadaj sem malo bral Sveto pismo in tam piše, da je 

juda s seboj pripeljal celo množico: vojake, hlapce … jaz sem pa 
sam.

C/Luka: O, pa res. Uf, kaj bomo?
A/Bogoljub: Veš kaj, naj gredo trije z mano, druge pa ti odpelji, da bodo za 

vojake.
E: Pa ne bo malo čudno, da bomo apostoli igrali jezusove mučite-

lje in preganjalce.
C/Luka: niti ne. Saj piše, da so ga vsi zapustili. da so se vsi pohujšali nad 

njim. in ko so jezusa zaprli, so se res vsi razbežali in poskrili. 
bomo pač to naredili en prizor prej.

D: Prav. Fantje, gremo. (odpelje svojo novo vojsko – ostanejo le 
A,B,C in E)

E: in kaj sedaj?
A/Bogoljub: Sedíte tukaj, medtem ko bom molil. Moja duša je žalostna 

do smrti. Ostanite tukaj in bedite! (odide)
E: Kaj pa mu je? Zakaj je kar na lepem tako žalosten?
C/Luka: Ker ve, kaj ga čaka. Če bi ti vedel, da te čaka trpljenje, a ne bi bil 

žalosten? a te ne bi bilo strah?
E: ja, malo pa verjetno res. Čeprav mene po navadi ni strah, ker 

vem, da je jezus z mano. 
C/Luka: ja, ampak jezus je bil pa na Oljski gori čisto sam.
B/Peter: Kako sam? Saj smo mi z njim.
 (majhen premolk, fantje ne vedo, kaj bi)
B/Peter: a misliš, da bo dolgo trajalo? jezusova molitev, mislim.
E: Se bojim, da. Saj veš, kako se vleče, ko župnik začne litanije. ali 

pa rožni venec.
B/Peter: Pa saj jezus ni molil rožnega venca!
E: da ne? Zakaj pa potem pri rožnem vencu molimo: Ki je za nas 

krvavi pot potil?
B/Peter: (Zavije z očmi) O, ljubi jezus!

A/Bogoljub: Me je kdo klical?
C/Luka: ne, ne, ti kar moli naprej.
 (spet majhen premolk, fantje ne vedo, kaj bi)
E: Kaj pa bomo počeli tačas, ko jezus moli?
C/Luka: V Svetem pismu piše, da so učenci zaspali.
B/Peter: Potem pa še mi zadremajmo malo.
E: Prav.
 (poležejo in zasmrčijo)
A/Bogoljub: Poglej jih! Spijo in počivajo. Kako, mar niste mogli vsaj malo 

bedeti z menoj?!
C/Luka: Oprosti, Jezus, saj ne spimo.
E: Samo malo sem zaprl oči.
B/Peter: (še kar spi in smrči)
C/Luka: ej, zbudi se. ti si na vrsti!
A/Bogoljub: Kaj pa je z njim?
E: Zgleda, da je zares zaspal.
A/Bogoljub: ne, a res?!
E: a misliš, da se dela?
C/Luka: ne, mislim, da ne. Spi. Prav zares spi.
E: a ga zbudiva?
A/Bogoljub: Ne, kar pustita ga. Ni časa. Ura je prišla in moj izdajalec se je 

približal.
 (pojavijo se D in drugi)
D: No, tamle je!
F: Kateri pa je? Tam jih je več.
G: A je mogoče tisti, ki leži?
D: Ne. Stoji.
F: Ampak trije so. Trije stojijo.
 (C/Luka in E hitro počepneta, D pa pristopi k A/Bogoljubu, ga 

objame in poljubi)
A/Bogoljub: Prijatelj, čemu si prišel?
D: Ja, no, saj veš, kaj sprašuješ.
A/Bogoljub: Koga iščete?
VSI: Jezusa.
A/Bogoljub: Jaz sem.
 (VSI popadajo po tleh)
VSI: Kaj je bilo pa to? /Ojoj!/Potres!/ Kar na lepem mi je zmanj-

kalo tal pod nogami!/itn.
A/Bogoljub: Koga iščete?
VSI: Jezusa.
A/Bogoljub: Saj sem vam rekel, da sem jaz.
F: Potem pa kar z nami! (ga odpeljejo. Kot množica obstanejo ne-

kje v ozadju, s hrbti proti publiki, v smer, kamor gledajo pa se 
očitno začne Jezusovo trpljenje ...)

– 
3. 

da
n

– 
3. 

da
n



zg
o

db
a

zg
o

db
a

44 45

B/Peter: ampak še zmeraj ne razumem, kako je Peter lahko zatajil jezu-
sa. Saj je ja vedel, da je bog! jaz tega nikoli ne bi storil!

C/Luka: a res ne?
B/Peter: ne, nikakor!
C/Luka: Kaj pa zadnjič, ko ste s sošolci šli na pico, pa se nisi upal pokri-

žati, preden ste začeli jesti, ker si se bal, da ti bo kdo kaj rekel!
VSI: Ki-ki-ri-ki!
A/Bogoljub: ali pa, ko so te vprašali, kaj si delal v nedeljo dopoldne, in si 

rekel, da si spal, ker ti je bilo nerodno priznati, da si bil pri maši?
VSI: Ki-ki-ri-ki!
E: ali pa ko si skupaj z drugimi počel neumnosti, čeprav si vedel, 

da je neumnost, ker si se zbal, da ti bodo rekli, da si čudak!
VSI: Ki-ki-ri-ki!
D: in ko so se norčevali iz sošolca, ker hodi v cerkev, si bil kar tiho, 

da bi ne zbadali še tebe?
VSI: Ki-ki-ri-ki!
B/Peter: nehajte! nehajte, saj priznam. Pa saj tudi vi niste bili nič boljši!
C/Luka: res je. Obnašali smo se kot prestrašeni piščanci, namesto da bi 

bili pogumni kot petelini.
VSI: Ki-ki-ri-ki!
A/Bogoljub: ja, zdaj si upate, zdaj!
E: ni lahko biti sam proti vsem.
C/Luka: in tudi Petru ni bilo lahko. in tudi žal mu je bilo. Celo jokal je!
A/Bogoljub: Vsak ne zmore biti jezusov pravi prijatelj.
C/Luka: je pa zato jezus prijatelj vsem. tudi tistim, ki ne zmorejo! tistim 

še posebno!
B/Peter: a mislite, da mi bo jezus odpustil?
C/Luka: jaz ne vem, če ti bi. jezus ti bo pa prav gotovo!
B/Peter: Kaj pa Petru?
A/Bogoljub: to bomo pa še videli!
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E: a si ti videl?!
C/Luka: ja. to je jezus naredil.
E: Kako?
C/Luka: jezus lahko vse, jezus je bog. in tako jim je pokazal, da mu ne bi 

mogli nič, če ne bi on sam dopustil.
E: Zakaj pa je dopustil?
C/Luka: Zato, da se je izpolnila božja volja.
B/Peter: (se zbudi) no, tole je bilo pa prijetno. Krasno sem se naspal.
C/Luka: no, končno!
B/Peter: Kaj pa je? Kaj pa me tako gledata? a je jezus že prišel nazaj?
E: Spal si!
B/Peter: Seveda sem spal. Saj smo vsi. tako piše.
C/Luka: ne. ti si prav zares zaspal.
B/Peter: ja, no, če pa ponoči skoraj nič nisem. Mogoče me je zdaj res za 

trenutek zmanjkalo.
E: Za trenutek, ja. Smrčal si kot polh. In medtem ko si ti drnjo-

hal, je Juda pripeljal vojake, da so odpeljali Jezusa v zapor.
B/Peter: In vidva? Sta samo stala in gledala?
C/Luka: Ne, nisva stala, čepela sva. Sploh pa, veš, koliko jih je bilo. 

Če bi se kaj upirala, bi odpeljali še naju!
B/Peter: Joj, kakšni revi sta. Škoda, ker sem spal. Če bi bil buden, se 

to ne bi zgodilo. In Jezus bi bil še vedno tu. Branil bi ga do 
zadnje kaplje krvi. Z golimi rokami bi jim trgal ude … če bi 
imel meč, bi jih vse po vrsti presekal na dvoje. Ne! Ušesa bi 
jim potrgal! Prav res!

C/Luka: No, no, ne pretiravaj. Raje povej, a gremo za njimi ali gremo 
raje domov?

B/Peter: Za njimi, seveda. V boj!
 (se približajo množici, ki je še vedno obrnjena stran, po zvokih 

sodeč Jezusa bičajo in zasmehujejo – tega seveda ne vidimo)
B/Peter: Fantje, kaj pa se dogaja? Kaj gledate?
F: (se obrne) Jezusa smo pravkar prebičali. Kri je kar špricala!
G: (se obrne) Zdaj mu bomo nataknili še trnovo krono na glavo!
D: (se obrne) In potem ga bomo pribili na križ!
F: Zakaj te pa zanima? A ga mogoče poznaš?
B/Peter: (se prestraši) Ne, ne, kje pa, sploh ne!
G: Pa se mi res zdi, da sem te videl z njim!
B/Peter: Če ti rečem, da ga ne poznam!
D: A nisi bil ravnokar z njim na Oljski gori?
B/Peter: Kje pa! Prisežem, da ne! Dajte mi mir!
VSI: (se obrnejo) Ki-ki-ri-ki!
A/Bogoljub: Preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil!
B/Peter: (skloni glavo in zajoče)
C/Luka: no, takole je bilo.
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4. Na tvojo besedo – 
Ti pripadam

C/Luka: Si spal?
B/Peter: ne.
C/Luka: Si bral?
B/Peter: ne. Vse me boli.
C/Luka: Kaj te boli?
B/Peter: tukaj notri. grozno sem se obnašal. da sem bil lahko tak do jezusa?!
C/Luka: Pa saj to nisi bil ti. to je bil Peter.
B/Peter: jaz sem še slabši od Petra. Peter je zatajil samo jezusa, jaz pa sem 

zatajil jezusa in še Petra, ko sem tako slabo mislil o njem, sam pa 
sem še veliko slabši. Kdor hoče biti prvi, naj bo zadnji … Kaj pa če 
si med vsemi zadnji? Kako postaneš prvi? (prideta D in E)

D:  Živ je!
B/Peter in C/Luka: Živjo!
D:  Ne. Ne živjo. Živ je!
C/Luka: Živje! Kakšno narečje pa je to?
D:  To ni narečje. To je resnica. Čudovita in vesela resnica. Živ je! 
E:  A ni krasen dan!?
B/Peter: no, niti ne.
D:  Pa je! Je! Čudovit. Krasen dan. 
E:  Nov dan. 
D:  Nov začetek.
B/Peter: Pa kaj je z vama? Saj vaju kar privzdiguje!
C/Luka: ja. Kaj se vama je zgodilo?
D:  Ko sem zjutraj šla h grobu …
B/Peter: Čakaj, čakaj! Kaj si? Šla? Šla!!? (če igrajo dekleta, se replika glasi: 

Čakaj, čakaj? Kam si šla? H grobu? H kakšnemu grobu?!)
D:  Ja. Jaz sem Marija Magdalena!
C/Luka: Marija Magdalena??!! aja!! ti že igraš?!
D:  Seveda: Kaj sta pa mislila?
C/Luka: nič, nič. je že v redu. Kdo si pa potem ti?
E:  Jaz sem pa Marija?
B/Peter: Kako? a še ena?
E:  ja. druga. tako piše v Svetem pismu: druga Marija.
C/Luka: ampak, kako …
B/Peter: daj, pusti! Povejta, Mariji, kaj se je zgodilo?
D:  Ko sem zjutraj šla h grobu …
E:  Ko sva šli zjutraj h grobu!
D:  Ja, seveda, oprosti. Ko sva šli zjutraj h grobu, sva našli grob 

prazen in kamen odvaljen. Ne vesta, kako sva se prestrašili!
E:  In Potem je bil tam še angel …
C/Luka: Angel?
E:  Ja, tak velik in bel …
D:  In je sedel na tistem kamnu in nama je rekel …
E:  Ne bojta se! Vem namreč, da iščeta Jezusa! Ni ga tukaj. Vstal 

je, kakor je rekel!
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B/Peter: Vstal je?!
D:  Ja. Hitro, pojdita in povejta učencem in Petru, da …
B/Peter: Kaj? A angel je rekel, da povejta meni?
D:  Ja. Povejta Petru – saj si Peter, a ne? – : Pred vami pojde v 

Galilejo. Tam ga boste videli, kakor vam je rekel.
B/Peter: Koga bomo videli?
D:  Kaj, koga? Jezusa, a ne?!!
E:  Vstal je! Živ je! Premagal je smrt!
D:  A ni krasen dan?!
B/Peter: in kaj sedaj?
D:  Sedaj morata teči h grobu.
C/Luka: teči h grobu?
E:  ja. tako piše v Svetem pismu.
B/Peter: a pa prav teči morava?
D:  ja. in piše, da je drugi učenec (C-ju), to si ti, a ne?! ...
E:  ti si drugi učenec, jaz sem pa druga Marija!
D:  … da je drugi učenec Petra prehitel.
B/Peter: no, to bomo pa šele videli! 
  (B/Peter steče, C/Luka pa za njim. C/Luka je seveda hitrejši od B/

Petra. Tu lahko izvedete pravo dirko z navijanjem in vsem, kar spa-
da zraven, lahko pa tudi tečeta na mestu. Le za sam grob je fino, 
če je označen. Če ne drugače s »prtičem in povojem«. Lahko pa je 
povoj namesto ciljne vrvice – tako kot je običaj pri maratonih!)

C/Luka: Zmaga!
D:  Stoj, stoj! ne smeš naprej.
C/Luka: Zakaj pa ne?
D:  Ker tako piše! Piše, da drugi učenec ni vstopil, ampak je počakal 

na Petra.
C/Luka: in tako so zadnji spet prvi!
B/Peter: ja! Kdor hoče biti prvi, mora biti zadnji! Zmaga!
  (vstopita v grob, oz. vzameta v roke prtiče in povoj)
B/Peter: da je vstal od mrtvih? Prav res?! Si lahko predstavljaš, da se je to 

res zgodilo?
C/Luka: ne da si predstavljam, jaz to verjamem.
B/Peter: ampak, kako?! Kako se je to zgodilo?!
C/Luka: jezus lahko vse naredi, jezus je bog.
B/Peter: ampak, ko so ga križali … ko so ga bičali … ga je pa bolelo?
C/Luka: Seveda. Ker je bil jezus tudi človek.
B/Peter: in bog?
C/Luka: in bog, seveda. Pravi bog in pravi človek, tako izpovedujemo v 

veri. tako verjamemo. (kratek premolk)
E:  Pa sedaj? Kaj bomo?
C/Luka: Hja, no … Lahko gremo v Emavs. Ali pa v Galilejo.
B/Peter: Lovit grem.
C/Luka: Ljudi ali ribe?

B/Peter: Prosim?
C/Luka: Mar ti ni Jezus rekel, da boš lovil ljudi?
B/Peter: Ah, to … Kaj pa vem. Saj sploh ne razumem, kaj je hotel povedati s 

tem. Grem raje ribarit. Ampak nočem biti sam. Naj pridejo še drugi!
E:  A gremo s čolnom?
B/Peter: Ja, kako pa?!
  (obrnejo mizo in se vkrcajo; lahko so vsi apostoli, po Svetem pismu 

jih je bilo sedem – in začnejo loviti ribe. Z mrežo ali pa vsak s svojo 
palico. Fiktivno ali pravo. Pomembno je, da nič ne ujamejo.)

C/Luka: Fantje, a kaj prijemljejo?
E:  Prav nič.
B/Peter: Še ribe so slabe volje.
D:  Pa tak krasen dan, a ni? Čudovito je, jaz sem tako vesel.
E:  Jaz tudi, ampak mreža je pa še kar naprej prazna!
B/Peter: Seveda je prazna, kako tudi ne, ko pa klepečete kot stare 

mame in sproti plašite vse ribe!
C/Luka: No, no. Šššššš!
B/Peter: Ja. Ššššššš!
  (nekaj časa v tišini in seveda brez uspeha lovijo)
D:  Prav nič!
C/Luka: Se mi zdi, da ko bi lovili takole vso noč, ne bi nič ujeli!
E:  Kaj takega pa še ne! Niti ene same male, majcene ribice ne ujamemo!
D:  Peter, ti si izkušen ribič, najboljši ribič med nami, povej, se 

ti je kaj takega že kdaj zgodilo?
B/Peter: Kaj?
D:  Ja, da si lovil in lovil, pa nič ujel?
B/Peter: Enkrat pa res. No, skoraj.
E:  Kako misliš – skoraj? Si ujel kaj ali ne?
B/Peter: Bolj se mi zdi, da sem bil ujet!
D:  Kako to misliš?
B/Peter: Lovil sem celo noč in nisem nič ujel. Potem pa je zjutraj sto-

pil v moj čoln Jezus in mi rekel, naj še enkrat vržem mrežo.
D:  In?
B/Peter: Komaj sem jo zvlekel v čoln, tako polna je bila.
C/Luka: Potem pa tudi mi še enkrat vrzimo mreže, morda pa vendar-

le kaj ujamemo.
E:  Ali pa bo prišel Jezus.
D:  Je že tukaj! Glej, tamle je!
  (»Na obali« se prikaže A/Bogoljub. Nadaljnji pogovor poteka 

malo glasneje: s čolna na breg)
A/Bogoljub: Živjo, fantje!
VSI: Živ je! (izgovorijo kot: živje!)
D:  no, si le prišel?!
A/Bogoljub: ja, se opravičujem. tako sem bil utrujen, da nisem slišal budilke. 

a zdaj sem vstal.
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B/Peter: Ja. Ampak zdaj mislim resno. Rad te imam! Ne sprašuj me več!
A/Bogoljub: O, pa te bom, Peter. Neprenehoma te bom spraševal. Pa ne 

le tebe, ampak vse. (se obrne k občinstvu in kliče otroke po ime-
nu in jih sprašuje) Me imaš rad? Pa ti, me imaš rad? Itn.

A/Bogoljub: No, vidiš, Peter, to so moja jagnjeta, to so moje ovce, njihov 
pastir boš. To je čreda, za katero želim, da jo vodiš in pripe-
lješ k meni! Za njihove duše sem trpel in umrl na križu. In za 
njihove duše sem vstal od mrtvih.

B/Peter: to si pa zelo lepo povedal. ampak tega ni v Svetem pismu, a ne, da ne.
A/Bogoljub: Vem, vem … ampak sem začutil vlogo. Čist sem noter padel. 
B/Peter: Lepo.
A/Bogoljub: Čakaj, zdaj pa še nekaj iz Svetega pisma. Resnično, povem ti. Ko si bil 

mlajši, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se posta-
raš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.

B/Peter: kaj pa to pomeni?
A/Bogoljub: nimam pojma. ampak tako piše v Svetem pismu in se mi je 

zdelo prav, da povem.
B/Peter: (se obrne k onim v čolnu) a kdo od vas ve?
A/Bogoljub: Moj dedek je že zelo star. in bolan. in ne more sam nič. niti 

obleči se ne more sam, mami mu pomaga, včasih pa tudi jaz. in 
na vozičku je, ker ne more več hoditi. in greva včasih na spre-
hod. Samo … ga nikoli ne peljem kam, kamor ne bi hotel it.

D:  dedek verjetno ne bi hotel it v dom za ostarele?
E:  Kaj, a misliš, da je jezus Petru rekel, da bo šel v dom za ostarele?
D:  ne, ne, seveda ne, jaz sem mislil na tvojega dedka.
B/Peter: glej, se ne bomo zdaj s tem ukvarjal. bomo brali Sveto pismo in 

bomo videli, kaj se zgodi.
A/Bogoljub: ja, saj je jutri še en dan.
B/Peter: a kdo ve, koliko je ura?
C/Luka: (ki je bil ves ta čas tiho, če ste opazili) Sto triinpetdeset!
VSI: Prosim? /Kaj?/ Kaj pa je s tabo?/ Kaj si rekel?/itn.
C/Luka: Sto triinpetdeset!
B/Peter: Pa o čem govoriš?! Sto triinpetdeset – kaj? Česa?!
C/Luka: Rib v mreži. Sto triinpetdeset rib smo ujeli, potem ko je Je-

zus rekel, naj vržemo mrežo na drugo stran čolna.
D:  Kaj? a ti si jih štel?
C/Luka: Seveda. Če je jezus rekel, da so nam še lasje na glavi prešteti, se 

mi je zdel pomembno, da preštejem tudi, koliko rib je v mreži.
E:  daj, ti si zmešan.
D:  Zmešan ne, smešen pa!
A/Bogoljub: U, u, fantje, še nekaj sem se spomnil, da piše v Svetem pismu, 

da je jezus rekel Petru in se mi zdi prav, da tudi vi vsi to slišite. 
(publiki) Pa vi tudi.

B/Peter: Kaj to?
A/Bogoljub: hodi za menoj!
B/Peter: Pa gremo, a ne , fantje!

E:  Kaj praviš?
A/Bogoljub: Pravim, da sem vstal. Oče me je zbudil. in zdaj sem tu!
E:  Ja, že vemo. Angel nam je povedal?
A/Bogoljub: Kdo? Kakšen angel?
D:  Krasno! Čudovito!
A/Bogoljub: nisem pa utegnil nič zajtrkovat. A imate kaj jesti?!
C/Luka: Nič! Dobiš lahko le kakšno ribo. Če bomo seveda kaj ujeli.
A/Bogoljub: Kaj praviš?!
C/Luka: Pravim, da lovimo ribe, ampak so mreže prazne!
A/Bogoljub: Potem pa vrzite ribe na drugo stran čolna. Morda bo bolje!
D:  Če ti rečeš!
B/Peter: Jaz grem k njemu.
C/Luka: Kam greš?
B/Peter: K Jezusu! (stopi iz čolna)
E:  O, Peter, a ti pa kar po vodi?!
B/Peter: Kaj?
E:  Pravim, da greš kar po vodi. A ne znaš plavati? Se ne bojiš, da bi se utopil?
B/Peter: Aja. (se zave, da je na gladini in ne ve, kaj bi: ali bi šel k Jezusu 

ali nazaj v čoln)
A/Bogoljub: Kar pridi, Peter, ne boj se. Verjemi in mi zaupaj. Ne boj se. 

Pridi!
  (B/Peter pride do A/Bogoljuba in ga objame/poljubi – morda na 

enak način, kot ga je D-torej Juda)
VSI: Oooooo!
B/Peter: Oprosti, Jezus.
A/Bogoljub: Oh, Peter. Ali me ljubiš bolj kot tile?
B/Peter: bolj kot kdo? bolj kot tile v čolnu ali bolj kot tile, ki naju gledajo?
A/Bogoljub: daj, zresni se. Sprašujem te, če me imaš rad?
B/Peter: Saj veš, Jezus, da te imam rad.
A/Bogoljub: Pasi moj ovce!
B/Peter: Ovce?! Kakšne ovce?! Od kod si pa zdaj ovce potegnil? Sploh pa 

… Bil sem čisto navaden ribič. Ribič! In potem si prišel ti in 
me naredil za lovca na ljudi. Zdaj naj bom pa še pastir ali kaj?!

A/Bogoljub: daj, pomiri se, pa kaj ti je?
B/Peter: Oprosti. Vedno, ko mi je nerodno, začnem kar nekaj blebetati, 

še sam ne vem kaj in ne zakaj!
A/Bogoljub: in zakaj ti je nerodno?
B/Peter: Nerodno mi je pred tabo, ker sem te zatajil. Ker sem te pustil 

na cedilu, ko si me najbolj potreboval. Ker me je bilo sram 
priznati, da te poznam, da sem tvoj prijatelj. In zdaj me je 
strah, da ti ne boš več hotel biti moj prijatelj. In verjetno res 
nočeš biti, ko me sprašuješ, če te imam rad.

A/Bogoljub: Pa me imaš? Peter? Me imaš res rad?
B/Peter: Jezus, ti vse veš, ti veš, da te imam rad. Življenje dam zate!
A/Bogoljub: To si enkrat že rekel. In sam veš, kaj se je zgodilo.
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5. Na tvojo besedo – 
bom varuh tvoje črede

B/Peter: (strašansko vesel in dobre volje) Živjo! Živjo, živjo, živjo, živjo …
A/Bogoljub: Živjo, tudi tebi!
B/Peter: Živ je! Živ je, živ je, živ je, živ je …
C/Luka: tudi to že vemo!
B/Peter: a ni krasno!? a ni čudovito!?
C/Luka: (A/Bogoljubu) danes pa tegale našega b/Petra malo razganja.
A/Bogoljub: Samo ne vem, a razganja njega ali Petra?!
B/Peter: Oba! Oba, fantje! Kako? a niste brali, kaj se je zgodilo?!
D: ne. Kaj pa?
B/Peter: Peter je začel delati čudeže!
VSI: ne! /res?! /Peter?/ a pa prav on?/ Kakšne čudeže?/ itn.
C/Luka: no, veš kaj …
B/Peter: ja, ja, saj vem, seveda vem, samo bog dela čudeže! ampak, a ni 

čudež že to, da je bog čudeže storil po Petru?!
A/Bogoljub: Zakaj?
B/Peter: no, zakaj … Ko so jezusa zaprli, se Peter ni ravno izkazal s po-

gumom, kajne … Zdaj pa kar čudež!
D: Pa kakšen čudež?! a boš že povedal.
B/Peter: torej: Peter in janez sta šla molit v tempelj …
C/Luka: U,u, a sem lahko jaz janez?!
E: a nisi ti drugi učenec?
C/Luka: Pa kaj! Kje pa piše, da ta drugi učenec ni janez?!
E: Prav, prav … ampak jaz bi tudi rad igral.
D: in jaz tudi.
B/Peter: Čakaj! Lahko sta vrata!
E: Vrata??!
D: no, to pa je vloga!
B/Peter: Počakajta, da razložim. to niso katerakoli vrata. to so tempelj-

ska vrata!
E: Oh, kaj pa vem …
B/Peter: tempeljska vrata so kraljica med vrati. in poleg tega bosta tako 

rekoč iz prve vrste videla čudež, ker se je zgodil ravno pri vratih!
E: no, prav.
D: naj bo.
B/Peter: Super! Zdaj pa potrebujemo še enega hromega.
E: Zakaj pa?
B/Peter: ja, za čudež, a ne, zakaj pa?!
F: Sem lahko jaz!
B/Peter: Krasno! Lezi semle k vratom in se ne premikaj, ker si že od roj-

stva hrom. ne moreš ne hodit ne nič!
F: Super!
A/Bogoljub: Kaj pa jaz? jaz sem tudi ostal brez vloge, zdaj ko je jezus vstal od 

mrtvih in šel v nebesa.
B/Peter: ti pa beri iz Svetega pisma, da bomo vse prav povedali in odigrali.
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A/Bogoljub: Prav, pa dajmo. (bere iz Svetega pisma, drugi sprotno igrajo pri-
zor) »Peter in Janez sta šla ob deveti uri molit v tempelj. Prine-
sli so moža, ki je bil od rojstva hrom. Vsak dan so ga polagali 
pred tempeljska vrata, ki se imenujejo Lepa, da bi prosil vbo-
gajme tiste, ki so … « Čakajte, čakajte, fantje, tole pa ne bo prav.

B/Peter: Kaj pa je? Kaj je narobe?
A/Bogoljub: a nisi slišal? tule piše, da so bila tempeljska vrata lepa. Lepa! 

tale naša pa niso ravno biser lepote. glej, kako se držita! 
D: no, veš kaj!
E: Kar sebe poglej!
B/Peter: daj, zresni se in beri naprej!
A/Bogoljub: »… pred tempeljska vrata, ki se imenujejo Lepa, da bi prosil 

vbogajme tiste, ki so prihajali v tempelj. Ko je mož videl, da 
nameravata Peter in Janez vstopiti v tempelj, ju je prosil mi-
loščine.«

F: Usmilita se, gospoda, reveža, ki nič ne more in nič nima. Kak 
drobiž se bo že našel!

B/Peter: (C/Luku) A imaš kaj?
C/Luka: Prav nič. Čisto prazne žepe imam. Pa ti?
B/Peter: Jaz tudi nimam niti ficka.
C/Luka: Ampak morava mu kaj dati.
B/Peter: Že vem! (F-ju) Poglej naju! Srebra in zlata nimam, dam ti pa, 

kar imam: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana hodi!
A/Bogoljub: »In prijel ga je za desno roko in ga dvignil. In v hipu so se 

mu utrdila stopala in gležnji. Skočil je pokonci …« No, kaj je 
zdaj?! Skoči pokonci!?!

F: (skoči pokonci)
A/Bogoljub: In potem je naredil par korakov …
F: (stori tako)
A/Bogoljub: In potem se je malo zamajal, kot da bo padel …
F: (stori tako)
A/Bogoljub: In potem je skakal po eni nogi …
F: (stori tako)
A/Bogoljub: In je skakal po drugi nogi …
F: (stori tako)
A/Bogoljub: In potem je naredil dvojni tolup s salto nazaj …
F: (ga debelo pogleda) Kaj??!!
A/Bogoljub: ne, tega pa raj ne poskusi – da ne boš res hrom! Ampak tisti 

berač je bil tako vesel … In tudi vsi ljudje, ki so to gledali, so 
bili tako veseli ... In so zavriskali.

VSI: (zavriskajo)
A/Bogoljub: In so rekli: Aleluja! 
VSI: Aleluja!
F: (poskakuje in vpije) Aleluja! Čudež! Čudež!

VSI: Ooooooo! (vsi začnejo poskakovati in vpiti; poskakujejo še ves 
nadaljnji prizor) Čudež! Čudež!

C/Luka: tole je pa zabavno, a ni?!
B/Peter: ja! Čudeži so super!
D: Pa je Peter naredil še kaj podobnega?
A/Bogoljub: ja. Piše, da je obudil neko žensko v jopi.
D: Žensko v jopi?
A/Bogoljub: ja.
D: a pa prav v jopi je bila? Si prepričan, da ni bila v plašču?
E: ali pa v bundi?
B/Peter: daj, ne norčujta se! jopa ni jopica, ampak je kraj. Mesto! a razu-

meta?!
C/Luka: Peter, daj, povej, kako je bilo.
 (nehajo poskakovati in prisluhnejo)
B/Peter: Torej: K meni so prišli ljudje iz Jope in rekli, če lahko hitro 

pridem k njim, ker da je ena gospa, ki ji je bilo ime Tabita, 
umrla. Krasna ženska menda, ki je rada skrbela za reveže, 
jim šivala obleke in sploh rada vsem pomagala … in sem šel 
z njimi. Peš. Je bila kar dolga pot. No, ko pridemo v Jopo, so 
me odpeljali v njeno hišo in tam je ona že ležala na parah, 
umita, skratka pripravljena za pogreb, zavita v rjuhe …

E: In …? Kaj si naredil?
B/Peter: Nisem imel najmanjšega pojma, kaj naj naredim. Še nikoli 

nisem počel kaj takega. In sem rekel vsem, naj grejo ven iz 
sobe. Potem sem pa pokleknil in molil: »Glej, Bog, pripeljal 
si me sem, zdaj mi pa pokaži, kaj naj naredim!« In sem se kar 
na lepem spomnil! 

D: Česa si se spomnil?
B/Peter: Da sem bil zraven, takrat ko je Jezus obudil tisto mrtvo de-

klico, Jairovo hčerko. In sem naredil čist isto.
A/Bogoljub: Kaj pa je Jezus takrat naredil?
B/Peter: A se ne spomniš?
A/Bogoljub: Ne.
B/Peter: Prijel je deklico za roko in rekel: Talita kum.
D: Kaj je rekel?
B/Peter: talita kum.
D: Kaj pa to pomeni?
B/Peter: Deklica, vstani!
E: Kaj pa si ti naredil?
B/Peter: Isto. Prijel sem tisto mrtvo žensko za roko in rekel: Tabita 

kum! Tabita, vstani! In je vstala. Mislim, odprla je oči in se 
dvignila.

VSI: Oooooo!
E: A je kaj poskočila?
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B/Peter: Ne, to pa ne! Vsaj zdi se mi, da ne!
E: Potem pa dajmo mi! Aleluja! Čudež, čudež!
VSI: (vsi začnejo poskakovati in vpiti; poskakujejo še ves nadaljnji 

prizor) Čudež! Čudež!
C/Luka: no, tole je pa prav zabavno!
B/Peter: Prav res!
A/Bogoljub: Kako pa, da je Peter kar na lepem začel delati čudeže?
B/Peter: Saj ni bilo kar na lepem. in ni bil samo Peter. Vsi apostoli so 

delali čudeže. 
E: jaz ne morem! (preneha skakati; posledično tudi drugi obmiruje-

jo)
C/Luka: Kaj ne moreš? delati čudežev?
E: tudi to. Predvsem pa ne morem več skakati.
B/Peter: Vidiš, pa se motiš. Ker se zanašaš le na lastno moč. tudi ti lahko 

delaš čudeže. Oziroma: tudi po tebi lahko bog dela čudeže. in 
apostoli so jih delali. Ker so bili polni Svetega duha.

D: a tako. Kje pa so dobili tega Svetega duha?!
B/Peter: jezus ga je poslal. tako kot je obljubil.
C/Luka: Po vstajenju se je jezus družil z apostoli, in preden je šel v nebe-

sa, je rekel, da bodo prejeli moč … da bodo prejeli Svetega duha 
in da bodo delali velika znamenja in čudeže in bodo njegovi pri-
čevalci do skrajnih mej sveta.

E: no, vidiš, da ne bo nič z mano in s čudeži.
C/Luka: Zakaj pa ne?
E: Ker meni jezus tega duha še ni poslal!
C/Luka: ja, če čakaš, da ga boš dobil po pošti v nabiralnik, potem mogo-

če res. Če si bil pa pri birmi, se pa zaman izgovarjaš!
E: Kaj ima pa zdaj birma s tem?
A/Bogoljub: raje vprašaj, česa nima! Pri birmi prejmeš Svetega duha!
C/Luka: O, ne, še »huje« je. Svetega duha prejmeš že pri krstu, birma je 

samo potrditev … da se zaveš tega. ti se očitno ne!
D: Se pravi, da vsak dojenček lahko dela čudeže! Fantje, to pa ni 

hec.
B/Peter: Seveda ne. biti apostol, biti jezusov učenec, jezusov pričevalec, 

jezusov prijatelj je resna zadeva. (začne poskakovati) Zabavna! 
ampak resna zadeva!

E: Kako pa so bili apostoli birmani?
D: Kaj, a te zanima, če so imeli dobre botre in so dobili kaka fina 

darila. Mobitelov takrat še ni bilo, dragec!
E: ne, resno sprašujem.
A/Bogoljub: no, to se je zgodilo na binkošti, petdeset dni po jezusovem vsta-

jenju. V Svetem pismu piše, da so apostoli enodušno vztrajali v 
molitvi. to pomeni, da so neprenehoma molili.

B/Peter: Potem moramo tudi mi zdaj moliti, če hočemo odigrati binko-

štni dan.
C/Luka: Prav. Kako pa bomo molili?
D: joj, samo ne rožnega venca, lepo vas prosim.
A/Bogoljub: Zakaj pa ne rožnega venca?!
D: ali pa litanij!!
 (prizor se stopnjuje v prepir, replike si sledijo zelo hitro, se prekri-

vajo, eden čez drugega)
F: Lahko pa kaj zapojemo!
C/Luka: Krasno! Pete litanije!
D: Pa ste vi normalni! a mislite, da so apostoli tako molili?!
E: Kot da ti veš, kako so molili!
F: ampak, zakaj pa res ne bi zapeli!?
D: glej, zaradi mene lahko tudi zaplešeš, samo meni daj mir, a je 

prav?!
F: Kaj se pa razburjaš!?
C/Luka: Po mojem je pa mogoče res najbolje, če začnemo z rožnim ven-

cem.
D: nič se ne razburjam, samo jaz najraje molim po tiho.
E: Zato, da nihče ne opazi, da sploh ne moliš!
B/Peter: (ne zdrži več in jih začne miriti) Šššššššššš! Ššššššššš! Fantje, 

no! Šššššššššššššš!
A/Bogoljub: ja! (bere) »Ko je prišel binkoštni dan, so bili zbrani na istem 

kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit 
vihar!«

B/Peter: Ššššššššššššš!
VSI: (oponašajo veter oz. »silovit vihar«) Ššššššššššššššššš!
A/Bogoljub: »Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se raz-

delili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni 
s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor 
jim je Duh dal izgovarjati.«

 (Tu po svojih zmožnostih in znanju tujih jezikov, vsekakor pa v 
čim več jezikih, govorite stavke, kot so: Slava Bogu! Bog je velik. 
Bog je dober. Bog je ljubezen. Ipd.)

E: (žlobudra nekaj v nerazumljivi spakedranščini, vsi utihnejo in ga 
poslušajo; postane mu nerodno in še sam utihne)

D: Kaj pa ti blebetaš!
F: Kaj, a si pijan!?
A/Bogoljub: No, to so ljudje rekli tudi za apostole, ko so jih poslušali. Šli 

so namreč ven na ulice in pričevali za Jezusa, ljudje pa so 
rekli, da so se napili!

VSI: (vsi začnejo poskakovati in vpiti) Čudež! Čudež!
B/Peter: no, fantje, zdaj bo pa zadosti! Zadosti! Umirite se!
D: Kdo pa je tebe postavil za šefa?!
B/Peter: a sprašuješ mene ali Petra?
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D: Oba!
B/Peter: no, če sprašuješ mene, potem se mi zdi, da res ne bi bilo slabo, 

da bi kdo naredil nekaj reda v tej naši igri! Če pa sprašuješ Petra, 
je pa jasno:  jezus ga je postavil za šefa!

D: Kdaj le?!
B/Peter: Ko mu je rekel: Od zdaj boš ljudi lovil! Ko mu je rekel: ti si Peter 

skala in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev. Ko mu je rekel: 
Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih in karkoli 
boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Ko mu je rekel: 
tebi bom dal ključe nebeškega kraljestva. Ko mu je rekel: Pasi 
moje ovce in hrani moja jagnjeta! Ko mu je rekel: hodi za me-
noj! Peter je ja prvi papež!

E: Kaj ni papež v rimu?
B/Peter: Seveda je. točno! V Rim bo treba, fantje. Rim je središče ce-

sarstva! Rim je središče sveta. Tja moram, ustanovit Cerkev, 
in iz središča se bo oznanilo ljubezni širili na vse strani.

C/Luka: V Rim! In do skrajnih mej sveta!
B/Peter: Z Jezusom in za Jezusa bomo osvojili ves svet!
D: Kako pa boš to naredil?
B/Peter: Glejte tole našo mizo, fantje. Bila je miza, pa je postala ol-

tar. In še prej čoln. To je naša Cerkev: Vsem vse! Kot ribiči 
bomo lovili ljudi. Kot pastirji jih bomo vodili. Kot apostoli 
jih bomo ljubili. Vse za Kristusa!

A/Bogoljub: ti, pa so apostoli res šli?
C/Luka: Seveda. Peter je šel v rim, tomaž menda celo v indijo, andrej 

v grčijo in Malo azijo , tadej v afriko, Matej v arabijo, jakob v 
Španijo … po celem svetu torej.

E: Kam pa naj gremo mi?
A/Bogoljub: O, jaz bi tudi šel v afriko ali pa še kam dalj oznanjat jezusa!
C/Luka: Čeprav je včasih najtežje biti apostol v domači hiši. biti dober 

kristjan, dober človek, v svoji družini, v šoli, med prijatelji, so-
šolci …

B/Peter: ja, ni treba daleč, divjake srečaš vsepovsod.
D: Kakšne divjake?
B/Peter: Ljudi, ki ne poznajo jezusa.
D: Zakaj pa jim praviš divjaki? a so podivjani?
B/Peter: ne, nič bolj divji niso kot mi. ampak življenje z jezusom je edi-

no pravo življenje. in kar ni pravo, je – divje. tako kot divji ko-
stanj, divja češnja …

D: Potem si pa ti – divji Peter!

6. Na tvojo besedo – 
bom pogumno oznanjal 

Tvoje ime
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A/Bogoljub: Živjo!
B/Peter: Ššššššššššššš!
A/Bogoljub: Kaj, a bo spet vihar?
B/Peter: kaj?
A/Bogoljub: Šššššššššš!
B/Peter: ja. Ššššššššššššššššš! (začne risati po tleh, še bolje, če je mogoče, 

da riše tako, da gledalci vidijo)
A/Bogoljub: Kaj pa rišeš? 
B/Peter: (položi prst če z usta, v znamenje, naj bo tiho)
A/Bogoljub: O, a se bova igrala »Ugani slikico!«? Super! jaz sem zelo dober. 

Zmeraj uganem! (gleda in ugiba) Mmmm… Čoln!
B/Peter: (riše dalje)
A/Bogoljub: ne, ne! Čoln z luknjo?! Čoln s streho?!
B/Peter: (riše)
A/Bogoljub: Čakaj, čakaj … riba! a je? Kajne, da je? Sem ti rekel, da zmeraj 

vse uganem. no, zdaj pa še jaz!
B/Peter: ja, zdaj pa še ti nariši ribo.
A/Bogoljub: Zakaj pa naj narišem ribo? Zakaj naj bi narisal nekaj, kar ti že 

veš, kaj bo? Potem ni nobenega ugibanja. ni igre? Kje je štos?
B/Peter: ni štosa. to ni igra. to je znamenje.
A/Bogoljub: Znamenje?
B/Peter: ja, znamenje. geslo, če hočeš. Skrit dogovorjen znak, po katerem 

so se med seboj prepoznavali jezusovi učenci – prvi kristjani.
A/Bogoljub: Zakaj pa so imeli tak znak? Zakaj so počeli to?
B/Peter: Ker so se morali skrivati.
A/Bogoljub: Skrivati? torej so se šli skrivalnice! Pa si rekel, da ni igra?!
B/Peter: Saj res ni!
A/Bogoljub: Potem pa ne razumem.
  (pridejo preostali igralci-apostoli in prekinejo pogovor)
VSI: Živjo: / Kako si?/ipd.
D:  Kaj pa bomo danes počeli?
B/Peter: Kaj misliš, kaj bomo počeli?
D:  ja, ne vem kako bomo dokončali tole našo igro o Petru, ker v 

Svetem pismu nič ne piše, kaj je bilo z njim.
C/Luka: O, a si začel brati Sveto pismo?
E:  (D-ju, zafrkljivo) Malo pozno!
B/Peter: nikoli ni prepozno!
A/Bogoljub: dobro … ampak a v Svetem pismu res nič ne piše?
C/Luka: Potem je pač treba v roke vzeti kakšno drugo knjigo.
D:  Kakšno?
C/Luka: Kakšno zgodovinsko. in tam lahko prebereš, da je kmalu po binko-

štih Peter odpotoval v antiohijo, skratka, da je zapustil jeruzalem.
E:  Zakaj?
B/Peter: Ker so se začela preganjanja?
A/Bogoljub: Kakšna preganjanja?

C/Luka: glej, če so jezusa pribili na križ in ga umorili, je potem logično, 
da so podobno hoteli storiti tudi z njegovimi učenci.

A/Bogoljub: aha! in je Peter spet stisnil rep med noge in se šel potuhnit!
B/Peter: ne, pa ne! no, mogoče je res, da se je Peter skrival – ampak ne 

zato, ker bi ga bilo strah, temveč zato, ker so ga drugi potrebovali. 
Ljudem je oznanjal nauk vstalega jezusa. Pripovedoval jim je o 
njegovem življenju in besedah. danes bi rekli, da je misijonaril. in 
tako so se začele oblikovati prve skupnosti, prve Cerkve.

E:  Cerkve?
C/Luka: ja. Še danes kamorkoli prideš, v katerikoli kraj, najprej zagledaš zvo-

nik, ni res?! Včasih pa niso zidali zvonikov, ki bi jih vsi videli, ampak …
A/Bogoljub: ampak so se skrivali!
B/Peter: dobro, res so se skrivali. Moraš pa razumeti, da včasih ni bilo 

kot danes, ko se vse sme. Predvsem pa so bili to prvi kristjani, ki 
so šele spoznavali jezusa in njegov nauk.

A/Bogoljub: in zato je Peter hodil naokrog? da jim je govoril o jezusu?
B/Peter: ja. Včasih jim je pa tudi pisal.
E:  Pisal?
B/Peter: aha. V Svetem pismu imamo ohranjeni dve Petrovi pismi.
A/Bogoljub: O, potem so bila pa njegova potovanja dolga!
C/Luka: Po čem to sklepaš?
A/Bogoljub: Če jim je pisal pisma! Če grem jaz na potovanje, po navadi po-

šljem razglednico ali pa pošljem SMS. Pismo sem pisal samo 
enkrat, ko sem bil 14 dni od doma.

D:  in si se jokal po mamici, kaj?!
B/Peter: Pa saj Peter ni pisal pisma s pozdravčki ali pa spraševal po vre-

menu … tudi v pismu poučuje in spodbuja. Še nas, danes. Piše, 
naj se kot živi kamni damo vzidati v duhovno stavbo Cerkve.

C/Luka: no, tole s kamni bo pa Peter že vedel, ko je pa Peter – skala.
B/Peter: in piše, da se moramo veseliti, če lahko kdaj pa kdaj trpimo za jezusa.
A:  Zakaj se je pa potem on skrival?
B/Peter: Ker takrat ni bilo tako kot danes, ko te morda kdo zbada, če ho-

diš k maši ali k verouku. V tistih časih so te za kaj takega mučili 
ali celo ubili.

A/Bogoljub: Ubili?!
B/Peter: ja. nevarno je bilo priznati, da verjameš v vstalega jezusa in 

da si njegov prijatelj. Zato so se kristjani dogovorili za posebna 
znamenja, da so se med seboj prepoznali.

A/Bogoljub: a! Zato si prej risal tisto ribo.
B/Peter: tako je. riba je bila najpogostejši znak.
E:  Zakaj pa so izbrali ribo? a zato, ker je bil Peter ribič?
B/Peter: Morda tudi zato. Predvsem pa, ker je v grščini riba - ihthiS. te 

črke pa so pomenile: jezus Kristus, božji Sin, Odrešenik.
C/Luka: in potem je Peter šel v rim.
A/Bogoljub: to pa je razdalja.
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D:  ah, no, deset ur z letalom.
A/Bogoljub: in če ni letala.
D:  Z avtom. deset dni.
A/Bogoljub: in če še avta ni?
D:  Peš. deset let! (smeh)
E:  Mogoče si je pa Peter skrajšal pot in je šel kar po vodi. 
B/Peter: no, morda bi res lahko šel, a bolj verjetno je uporabil ladjo.
A/Bogoljub: bi rekel. je bolj varno. Za vsak slučaj, če ti zmanjka vere.
D:  in kaj je bilo v rimu?
C/Luka: rim je bilo veliko mesto, kot je tudi še danes. tam je bila velika 

skupnost kristjanov. je bilo pa tudi preganjanje toliko večje. bilo 
je tako hudo, da so se kristjani skrivali kar pod zemljo.

A/Bogoljub: Pod zemljo?
C/Luka: ja, v katakombah. V podzemnih grobnicah.
E:  V grobnicah? hotel sem reči, da so bili skriti kot krompir v kleti, am-

pak to ni smešno, to je grozno. Čepeti pod zemljo med kupi kosti!
C/Luka: Pa so se kar navadili. tam pod zemljo so se srečavali pri molitvi, 

obredih … Peli so, se pogovarjali, se spodbujali …
A/Bogoljub: Kaj pa nad zemljo?
C/Luka: nad zemljo pa je cesar neron strahovito preganjal novo vero. 

Postalo je tako hudo, da so rimljani prosili svojega škofa, naj 
odide, ker so se bali za njegovo življenje.

D:  Kateri škof je bil to?
C/Luka: glej ga! Kako kateri?! Peter, vendar. Prvi rimski škof in prvi papež.
D:  a tako. in kaj je Peter storil?
C/Luka: Odpravil se je iz mesta. Legenda pa pripoveduje, da je na tej poti 

srečal jezusa.
A/Bogoljub: Končno spet vloga zame. dajmo malo odigrat, saj danes samo 

klepetamo.
VSI: Prav./ no, pa dajmo!/ ipd.
  (vsi razen A/Bogoljuba obstopijo B/Petra)
C/Luka: Peter, takoj moraš zapustiti Rim!
D:  Cesarjevi vohuni so vsepovsod in vojaki lahko vsak hip vdre-

jo sem! In potem …
E:  Potem nas čaka samo še smrt!
B/Peter: In jaz naj vas zapustim v tej preizkušnji! Nikoli! Poleg tega se 

motiš. Ne čaka nas le smrt, ampak nas na njenem pragu čaka 
Kristus! Veseli moramo biti, da smemo trpeti z njim in zanj!

E:  Saj sem vesel in kljub temu, da me je strah, rad dam življenje za 
Jezusa!

B/Peter: Tudi jaz sem tako zatrjeval Jezusu pri zadnji večerji, pa sem 
ga še isto noč zatajil. Ne smem zdaj tega storiti še enkrat! Z 
vami bom ostal kot pastir s svojo čredo.

D:  Ampak kadar krdelo volkov napade čredo, si bo pameten 
pastir rešil življenje.

B/Peter: Pameten morda, dobri pastir pa bo dal življenje za svoje 
ovce. Ne bom odšel, ne zapustim vas.

C/Luka: Pa vendar, Peter …
B/Peter: Kako naj odidem, ko je toliko mučencev že prelilo kri za Go-

spoda? Vsi ti so pogumno in glasno pričevali za Jezusa in 
njegov nauk. Jaz pa naj se temu izognem?!

C/Luka: Ne pozabi, Peter, da si ti skala, na kateri stoji naša Cerkev. 
Kdo bo oznanjal evangelij, veselo vest, če ti umreš. 

E:  Tako je. Naj mi umremo, če je taka Božja volja, ti pa pobegni 
in se reši, da boš lahko še naprej oznanjal!

D:  Dober pastir posluša tudi, kaj želi čreda!
C/Luka: In prigovarjali so mu toliko časa, da se je naposled vdal in se 

odpravil iz mesta. A na poti ga je čakalo presenečenje.
A/Bogoljub: O, glej ga!
B/Peter: Si to res ti?
A/Bogoljub: Seveda sem, Peter.
B/Peter: Kar ne morem verjeti, da te vidim.
A/Bogoljub: Tudi jaz težko verjamem, da vidim tebe tukaj.
B/Peter: Zakaj, Gospod?
A/Bogoljub: Kam pa si namenjen, Peter?
B/Peter: Ne vem. Ven iz Rima.
A/Bogoljub: Zakaj?
B/Peter: Ko bi vedel, Jezus … Grozno je. Tvoje učence preganjajo kot 

živali, mučijo jih in jih pobijajo, mečejo zverem in pribijajo 
na križe …

A/Bogoljub: Oh, Peter, vse to sem že izkusil. Zakaj ne bi tudi ti. Učenec ni 
nad učiteljem. (se odpravi proti mestu)

B/Peter: Kam greš, Gospod?
C/Luka: Quo vadis, domine?
D:  Kva?
C/Luka: ne kva – kvo! Quo vadis, domine? tako je rekel Peter.
D:  ne, Peter je rekel: Kam greš, gospod.
C/Luka: Saj to je isto!
D:  Kako je lahko isto, če njega vse razumem, tebe pa prav nič.
C/Luka: Peter je rekel: Quo vadis, domine?, ker je govoril v latinščini.
D:  Zdaj v latinščini, prej s tisto ribo v grščini, z žensko v jopi v aramejšči-

ni … Človek mora biti res poln Svetega duha, da lahko kaj razume!
B/Peter: bosta kmalu končala? Lahko mogoče midva nadaljujeva z igro?
C/Luka: ja, oprosti, kar dajta. Sva že tiho. 
B/Peter: hvala. torej … Kam greš, Go… Quo vadis, Domine?
A/Bogoljub: Kva?
B/Peter: Kvo, ne – kva. a nisi poslušal? Mah … Povej, gospod, kam greš?
A/Bogoljub: Ker ti zapuščaš mojo čredo, grem v Rim, da me bodo še en-

krat križali.
B/Peter: Ne hodi, Jezus. Saj grem jaz.
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Molitve  
za otroke

A/Bogoljub: Povej, Peter, me imaš rad?
B/Peter: Gospod, saj veš. Ti vse veš, ti veš, da te imam rad.
A/Bogoljub: Potem pa pasi moje ovce. Uf, še nekaj sem se spomnil, Se mi 

zdi, da pa zdaj razumem.
B/Peter: Kaj razumeš?
A/Bogoljub: tisto, kar sem ti rekel dva dni nazaj ob genezareškem jezeru, pa 

nisem vedel, kaj pomeni. Zdaj se mi zdi, da vem.
B/Peter: Kaj to?
A/Bogoljub: Resnično, povem ti. Ko si bil mlajši, si se opasoval sam in si 

hodil, kamor si hotel; ko pa se postaraš, boš raztegnil roke 
in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš. A razumeš?

B/Peter: Mislim, da ja. (gre)
C/Luka: Kam pa greš zdaj?
B/Peter: V Rim. V smrt. V nebesa.
  (premolk)
E:  in kaj je bilo potem?
C/Luka: Peter se je vrnil v rim, kjer so ga seveda zaprli in ga obsodili na 

smrt s križanjem.
B/Peter: Peter se ni upiral. Prosil je le, da bi križ obrnili narobe. 
D:  Zakaj?
B/Peter: rekel je, da ni vreden, da bi umrl tako kot jezus, in tako so ga 

križali z glavo navzdol.
C/Luka: Mogoče pa ni bilo narobe.
B/Peter: Kako to misliš?
C/Luka: glej to našo mizo. Če je bila obrnjena prav, nam je bila miza. in 

oltar. Če pa smo jo obrnili narobe, je bila čoln. ampak to ni bilo 
narobe, temveč prav. razumete?

E:  in kaj je s Petrom sedaj?
B/Peter: Sedaj je Peter – sveti Peter in je v nebesih. in je zavetnik papežev, 

škofov, mesarjev, steklarjev, mizarjev, urarjev, ključavničarjev, 
kovačev, topilničarjev, lončarjev, zidarjev, opekarjev, kamnose-
kov, izdelovalcev mrež, suknarjev, mlinarjev, ribičev, trgovcev z 
ribami, ladjarjev, brodolomcev, spokornikov, spovedancev …

D:  Ustavi se, no! 
B/Peter: Predvsem pa nam je Peter zgled v veri in pogumni hoji za jezusom. 

govori nam, da nas grehi in napake ne smejo zaustaviti na naši poti.
VSI: Ki-ki-ri-ki!
B/Peter: Uči nas, naj bomo odprti za Svetega duha in pripravljeni opra-

vljati velika dela!
VSI: (občudujoče, začudeno) Oooooooooooo! (začnejo poskakovati) 

Čudež! Čudež!
B/Peter: Opogumlja nas, da pričujemo za jezusa, tudi ko je težko, in da 

mu ostanemo zvesti do konca!
VSI: Živjo, Peter!
B/Peter: Živ je Peter!
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MOLITVe ZA OTROKe
•	 V molitvi za otroke najdete vsakodnevno Božjo besedo, ki se povezuje s 

temo dneva. Na razpolago imate dve možnosti. Lahko uporabite posebno 
Božjo besedo pri molitvah ali pa uporabite Božjo besedo tistega dne, ki 
jo najdete pri katehezah.

•	 Pri branju odlomka iz Svetega pisma je primerno, da uporabljate pravo Sveto 
pismo in ne oratorijskega priročnika. Predlagamo, da odlomek prebere du-
hovnik ali kdo od starejših animatorjev, ki ni vključen v nadaljevanje molitve.

•	 Sporočilo vsebuje življenjske zgodbe ali misli zadnjih treh papežev in 
kratko povezovalno razmišljanje.

•	 Vsak dan se priporoča Molitev petih prstov papeža Frančiška, in sicer 
tako, da je vsak dan na vrsti drug prst in s tem drug namen molitve. 

•	 Na voljo imate tudi prošnje, ki pa jih lahko opustite, če namen molitve 
izrečete že pri razlagi Molitve petih prstov. 

•	 Zelo primerno je, da v samo molitev vključujemo tudi »izdelke«, ki smo 
jih naredili pri katehezah (kamenčki, risbice …). Pri tem je potrebno 
paziti na red in disciplino ter na to, da tega ni preveč.

•	 Pesmi so predvidene na začetku in na koncu molitve. Po lastni presoji jih 
lahko vključujemo tudi med samo molitev. Za vsak dan je predlaganih 
več pesmi, ki se dotikajo teme dneva. Pri izbiri bodite pozorni tudi na 
to, katere pesmi poznajo otroci vaše župnije.

•	 Priporočamo, da vsak dan zmolite nekaj od naštetih molitev: Oče naš, 
Zdrava Marija, Slava Očetu, Sveti angel, Tebe ljubim, O Gospa moja, O 
Jezus blagoslovi me, Pod tvoje varstvo, Angel Gospodov, Verujem v Boga 
Očeta, Pozdravljena, Kraljica.

•	 Če imate možnost, da je molitev v posebnem prostoru, v cerkvi ali ka-
peli, je dobrodošlo, da ga primerno opremite s simboli, ki so povezani 
z letošnjo zgodbo. Nekaj idej:
	– Del molitvenega kotička je lahko manjši čoln in mreže, ki simbolizirajo 
Petrov poklic. Simboli nagovorijo otroke in so uporabni pri različnih 
dinamikah (pisanju prošenj, prinašanju risbic in drugih rekvizitov). 
	– V molitvenem kotičku ima lahko svoje mesto tudi »velik ključ« (lahko 
ga naredimo iz lesa ali ga izrežemo iz kartona), na katerega lahko 
vsak dan prilepimo ali napišemo citat Božje besede.
	– V prostoru za molitev so lahko tudi simboli različnih zgodb (skala, 
milo …). Lahko jih dodajamo sproti.

1. dan: Na tvojo besedo – postajam apostol
Simbol: ribiška mreža
Ključ dneva: »Odslej boš ljudi lovil …« (Lk 5,10)
Vrednota: biti apostol
Pripomočki: ribiška mreža (prava ali narisana)
Pesmi: jezus se ob morju ustavi, Ko jezus je začel učiti, jezus ljubil je apostole, 
V mirni noči, nekdo vedno išče me, Oče, ljubim te, Mnogo sem prehodil poti

PESEM

ZNAMENJE KRIŽA

ODLOMEK IZ SVETEGA PISMA 
jn 21,1–12  (ali Lk 5,1–11)
Potem se je Jezus spet razodel učencem pri Tiberijskem 

morju. Razodel pa se je takóle: Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar 
učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj prigrizniti?« 
Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in 
boste našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli več izvleči. Tisti učenec, ki 
ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, 
si je opasal vrhnje oblačilo, bil je namreč slečen, in se vrgel v morje. Drugi učenci so 
pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč daleč od kopnega, le 
kakih dvesto komolcev. Ko so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na 
njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« Simon 
Peter je tedaj stopil ven in potegnil mrežo na kopno, polno velikih rib, sto triinpet-
deset. Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni strgala. Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« 
Nobeden izmed učencev pa si ga ni drznil vprašati: »Kdo si?« Vedeli so namreč, 
da je Gospod.

SPOROČILO
A: Leta 1958 je bil Karol Wojtiła (poznejši papež Janez Pavel II.) imenovan za ško-

fa in kardinala v Krakovu na Poljskem. dan preden je izvedel za svoje imenova-
nje na to pomembno mesto, se je še z nekaterimi prijatelji iz bogoslovja odpravil 
na enodnevno pustolovščino s kanujem premagovat valove reke Lyni.

B: Ko je Karol Wojtyła zaslišal odločitev Apostolskega sedeža, da postane škof 
in kardinal, je vzkliknil: »Prevzvišeni, jaz sem premlad, imam komaj 38 let.« 
Tedaj je primas odgovoril: »To je slabost, ki se je boste hitro rešili. Prosim vas, 
ne upirajte se volji svetega Očeta.« Tedaj je rekel: »Sprejmem.« »Torej pojdiva 
na kosilo,« je rekel primas. 

C: gospod je sredi vsakdanjega dela »zmotil« Petra in ga poklical. enako se je 
zgodilo pri imenovanju Karla Wojtiłe za škofa in kardinala. Jezus nam hoče 
s tem sporočiti, da je z nami ne samo pri molitvi, ampak tudi pri vsakdanjem 
delu in igri. danes čez dan se bom zato potrudil, da bom na jezusa večkrat 
pomislil ali se celo vprašal, kaj bi jezus storil na mojem mestu, v moji situa-
ciji. tudi jaz bom skušal narediti tako, kot bi ravnal jezus. 

MOLITEV PETIH PRSTOV
Palec je prst, ki ti je najbližje. Zato pri njem začni moliti za najbližje. Za 
osebe, ki ti takoj pridejo na misel. Molitev za svoje najbližje je »sladka 
dolžnost«.
Otroke lahko spodbudimo, da na glas izrečejo, za koga bodo molili.

Oče naš, Zdrava Marija, Pod tvoje varstvo pribežimo, (Psalm 148).
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PROŠNJE
•	 jezus je poklical Petra, naj hodi za njim, potem ko je priznal, da je grešen 

človek. Pomagaj tudi nam, da se ne bomo bahali pred ljudmi, ampak 
bomo v ponižnosti pričevali za boga.

•	 Po čudežnem ulovu rib so učenci spoznali, da je jezus božji Sin. Pomagaj 
tudi nam, da v uspehih življenja nikdar ne pozabimo na boga.

•	 jezus kliče tudi danes vsakega od nas, naj na njegovo besedo vržemo 
svoje mreže. Pomagaj nam ceniti božjo besedo in jo v življenju upošte-
vati bolj kot vse drugo. 

•	 Prosimo te za nove duhovne, redovne in misijonarske poklice, saj po 
njih bog še bolj deluje in govori.

2. dan: Na tvojo besedo – verujem Vate
Simbol: skala
Ključ dneva: »ti si Peter – skala.« (Mt 16,18)
Vrednota: vera

Pripomočki: pesek in skala (lahko zaigramo spodnji odlomek)
Pesmi: jezus ljubil je apostole, Upaj in veruj, Vsi, ki upajo vanj, Veruj v boga, 
Življenja radost, Zdaj sem tu, moj bog, na poti skozi življenje, Pojte z menoj, 
Svetel plamen

PESEM

ZNAMENJE KRIŽA

ODLOMEK IZ SVETEGA PISMA 
Mt 7,24–27 (ali Mt 16,13–20)
»Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben pametnemu 

možu, ki je postavil svojo hišo na skalo. In ulila se je ploha in pridrlo je vodovje in 
zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na 
skali. In vsak, kdor moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametne-
mu možu, ki je postavil svojo hišo na pesku. In ulila se je ploha in pridrl so nalivi in 
privršali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in padla je in njena podrtija je bila velika.«

SPOROČILO 
(Če uporabite drugi evangeljski odlomek, lahko kot primer sporočila uporabite 
petkovo sporočilo.)

A: Benedikta XVI. je novinar vprašal: »ali ste zelo ponosni na število katoliča-
nov po vsem svetu? toliko katoličanov ni bilo v vsej zgodovini Katoliške cer-
kve.« Papež je odgovoril: »Statistični podatki imajo seveda svojo vrednost, 
a še ne povedo vsega. Od ene milijarde in 200 000 milijonov katoličanov, 
kolikor jih živi po vsem svetu, jih je kar nekaj, ki so člani Cerkve le formalno, 
a svoje vere v resnici ne živijo. O tem je govoril že sveti avguštin, ko je dejal: 
‘Veliko jih je, ki mislijo da so zelo blizu Cerkvi in Kristusu, pa so v resnici 
daleč od njiju, in veliko jih je, ki se zdijo od Cerkve in Kristusa oddaljeni, pa 
so v resnici tesno združeni z njima.’«

B: Sveti Peter je priznal jezusa Kristusa za božjega sina in svojega odrešenika 
in zato ga je jezus poimenoval Peter, kar pomeni skala. na katerem nauku 
ali temelju gradim jaz svoje življenje? ali se moje življenje vrti le okoli trenu-
tnih radosti, kot so mobitel, računalnik, lepa obleka in moj videz? Vprašaj-
mo se: Kdo je bog ali skala mojega življenja? Če to ni jezus, bo moje življenje 
prej ali slej postalo brez cilja in velika podrtija. danes bom zato pazil, da 
me razne stvari ne odvrnejo od jezusa, ker me le on lahko napolni s 
pravo vero in ljubeznijo, ki premika gore. 

MOLITEV PETIH PRSTOV
drugi prst je kazalec. Prosi za tiste, ki poučujejo, izobražujejo in 
zdravijo: animatorje, duhovnike, katehete, učitelje, profesorje in 
zdravnike. Potrebujejo tvojo podporo in modrost, da bi znali druge 
usmerjati na pravo pot vere.

Oče naš, Zdrava Marija, Pod tvoje varstvo pribežimo, (Verujem …).

PROŠNJE
•	 jezus, prosimo te, da bi svoje življenje vedno gradili skupaj s teboj na 

trdni skali vere, da nas viharji nevere in greha ne zaslepijo.
•	 Učenci so te prosili: »gospod, pomnoži nam vero.« S svojo milostjo 

nam pomagaj, da bomo živeli po veri in bomo tako po tvoji milosti 
»premikali gore« nevere in tako vedno našli pravo pot do tebe.

•	 jezus, svojim učencem praviš: »Prosíte in vam bo dano! iščite in boste 
našli! trkajte in se vam bo odprlo!« Pomagaj nam, da se ne bomo za-
našali le na svoje moči, ampak te bomo z vsem zaupanjem prosili, saj 
od tebe prihaja vsak dober dar.

•	 Prosimo te, da bi povsod živeli in pričevali vero, kajti praviš nam: »Kdor 
bo veroval, bo zveličan.«

3. dan: Na tvojo besedo – se bom spreobrnil
Simbol: milo
Ključ dneva: »gospod se je obrnil in se ozrl na Petra.« (Lk 22,61)
Vrednota: odpuščanje (spoved)

Pripomočki: list z računom 70 x 7 = 490
Pesmi: Vsak dan, bojim se samote, Vsi, ki ste žejni, ta pot je kratka, gospod, 
usmili se, grešil sem, Znova se lahko rodiš, V mirni noči

PESEM

ZNAMENJE KRIŽA

ODLOMEK IZ SVETEGA PISMA 
Mt 18,21–22 (ali Lk 22,54–62) 
Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: »Gospod, kolikokrat 

naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal: 
»Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.
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SPOROČILO
A: Papež Frančišek pravi: bog nam nikdar ne odreče odpuščanja, ampak smo 

mi tisti, ki se utrudimo boga prositi zanj. On nas vedno znova vabi, da od-
pustimo svojemu bratu sedemdesetkrat sedemkrat, če greši zoper nas. jezus 
sam nam daje zgled odpuščanja, ko nas poišče vedno znova kot izgubljeno 
ovco in si vsakega od nas naloži na svoja ramena. nihče nam ne more od-
vzeti tega dostojanstva, ki nam ga daje gospod.

B: V trenutku, ko se je jezus ozrl na Petra, se je Peter spomnil, da je jezusa prav-
kar trikrat zatajil. tudi mi se večkrat sploh ne zavedamo, da zatajimo vero in 
svoja načela. Ker jezus pozna moje slabosti, me vabi, da 490-krat odpustim 
svojemu bratu, če greši zoper mene. Skozi ves dan si bom zato prizadeval za 
odpuščanje in opravičilo, če bom drugemu kaj hudega storil.

C: Če je mogoče, bom danes opravil tudi sveto spoved. na ta zakrament se mo-
ram prav gotovo dobro pripraviti in si izprašati vest, nato pa vse svoje grehe 
iskreno obžalovati ter jih pri spovedi priznati. jezus me bo pri spovedi očistil 
vseh mojih grehov in mi bo dal poguma za novo in lepše življenje brez greha. 

MOLITEV PETIH PRSTOV
Prstanec. Marsikoga od vas bo gotovo presenetilo, da je to naš najbolj 
krhek prst, kar lahko potrdi vsak učitelj klavirja. Povabljeni ste, da se 
spomnite najbolj slabotnih, ki imajo veliko težav ali so utrujeni od bo-
lezni. Prstanec nas prav tako spominja, naj molimo za zakonce.

Oče naš, Zdrava Marija, kesanje (Psalm 50, Psalm 32).

PROŠNJE
•	 gospod, prosimo te, daj nam spoznati vse naše grehe in pomagaj nam, 

da se jih iskreno pokesamo in jih pri spovedi priznamo.
•	 gospod, prosimo te, odpusti nam za vse, kar smo dobrega opustili in 

slabega storili.
•	 gospod, prosimo te, napolni naše srce s tvojo ljubeznijo, da bomo zares 

zmogli popolnoma odpustiti tistim, ki so nas prizadeli.
•	 gospod, prosimo te »odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo 

svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo temveč reši nas hudega«.

4. dan: Na tvojo besedo – Ti pripadam
Simbol: osebna izkaznica
Ključ dneva: »gospod, ti vse veš! ti veš, da te ljubim.« (jn 21,17a)
Vrednota: pripadnost
Pesmi: dajte gospodu čast (Psalm 29), Školjke, Si videl kdaj, Pridi, Sveti duh

PESEM

ZNAMENJE KRIŽA

ODLOMEK IZ SVETEGA PISMA 
apd 10,34–36.39–42 (ali jn 21,15–18)
Tedaj je Peter spregovoril: »Zdaj v resnici razumem, 

da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu 
všeč tisti, ki se ga boji in pravično dela. Izraelovim sino-
vom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po 
Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Mi smo priče vsemu, 
kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog 
pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, ne vsemu ljudstvu, 
temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem 
ko je vstal od mrtvih. Nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da 
je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih.

SPOROČILO
A: Janez Pavel II. pravi: Ko jezus tretjič reče Petru »Simon, janezov sin, ali 

me ljubiš,« mu ta odgovori: »ti vse veš, ti veš, da te ljubim.« reče mu: 
»Pasi MOje ovce. ne tvoje ovce, ne vaše, ampak moje! On je namreč 
ustvaril človeka. On ga je odrešil. On je odkupil vse, vse do zadnjega, za 
ceno svoje krvi!

B: Vsi dobri pastirji so združeni v enem samem, to se pravi: so z njim eno. 
Ko oni pasejo, pase Kristus, v njih je njegov glas, v njih je njegova ljubezen.

C: bog ne gleda na osebo, ampak mu je všeč tisti, ki pravično dela. Peter je 
moral jezusu trikrat ponoviti, da ga ima rad, ker ga je prej trikrat zatajil. 
jezus nam naroča: Kar hočeš, da bi drugi tebi storil, stori ti njemu. Zato 
se bom danes potrudil, da bom imel druge rad, saj bom tako storil naj-
več dobrega – tudi zase.

MOLITEV PETIH PRSTOV
Mezinec je najmanjši in najbolj tanek prst od vseh. tako bi se moral 
počutiti vsak pred bogom in pred drugimi. Mezinec nas spominja, naj 
molimo zase.

Oče naš, Zdrava Marija, Tebe ljubim.

PROŠNJE
•	 »gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« Pomagaj nam, da bomo 

kot apostol Peter pred jezusom vedno iskreni.
•	 gospod, od tebe prejemamo vse dobro. Pomagaj nam prav sprejeti vse 

svoje talente in darove, ki si nam jih podaril.
•	 gospod, ti nam praviš, da te moramo z vsem srcem, z vso dušo, z vso 

močjo in vsem mišljenjem ljubiti – in prav tako svojega bližnjega ter 
samega sebe. Pomagaj nam vse to uresničevati.
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5. dan: Na tvojo besedo – bom varuh tvoje črede
Simbol: pastirska palica
Ključ dneva: »Varujte božjo čredo!« (apd 9,34)
Vrednota: papeštvo
Pesmi: jezus ljubil je apostole, Ko jezus je začel učiti, 
aleluja (Ko jezus je vstal), hodil bom, gospod.

PESEM

ZNAMENJE KRIŽA

ODLOMEK IZ SVETEGA PISMA 
apd 3,1–10 ali (1 Pt 5,1–11) 
Peter in Janez sta šla ob deveti uri molit v tempelj. Prinesli so moža, ki je bil 

od rojstva hrom. Vsak dan so ga polagali pred tempeljska vrata, ki se imenujejo 
Lepa, da bi prosil vbogajme tiste, ki so prihajali v tempelj. Ko je mož videl, da 
nameravata Peter in Janez stopiti v tempelj, ju je prosil miloščine. Peter in Janez 
sta se zazrla vanj in Peter je rekel: »Poglej naju!« Mož ju je napeto gledal, če bo kaj 
dobil. Peter pa je rekel: »Srebra in zlata nimam, dam ti pa, kar imam: v imenu 
Jezusa Kristusa Nazarečana, hôdi!« 

In prijel ga je za desno roko in ga dvignil. V hipu so se mu utrdila stopala in 
gležnji. Skočil je pokonci, čvrsto stal in hodil. Šel je z njima v tempelj in hodil okoli, 
poskakoval in hvalil Boga. Vse ljudstvo je videlo, kako hodi in hvali Boga. Pre-
poznali so ga: bil je prav tisti, ki je navadno sedèl pri tempeljskih Lepih vratih in 
prosil vbogajme. In čudili so se in bili so vsi iz sebe spričo tega, kar se mu je zgodilo.

SPOROČILO
A: Papež Frančišek je moral ob začetku svojega papeževanja večkrat poja-

snjevati, zakaj si je izbral to ime. glede tega je povedal. »na konklavu sem 
imel ob sebi upokojenega brazilskega kardinala iz Sao Paula, ki mi je po-
tem, ko so glasovi dosegli dve tretjini, prvi čestital in mi šepnil na uho: 
»ne pozabi na uboge.« ta beseda ubogi, ubogi me je spremljala ves čas, ko 
sem se pripravljal, da kardinalom in svetu predstavim svoje izbrano ime. 
V povezavi z ubogimi sem takoj pomislil na Frančiška asiškega. Pomislil 
sem na mnoge vojne, ki so danes po svetu. Frančišek pa je bil človek miru, 
človek, ki je ljubil in varoval stvarstvo. to je torej človek, ki nam daje duha 
miru, ubogi človek. Oh kako si želim Cerkev, ki bi bila uboga in za uboge.« 

B: Papež Frančišek pravi: Ovce prepoznajo svojega pastirja po vonju. Ozna-
njevalci evangelija morajo imeti »vonj po ovcah« in te bodo potem poslu-
šale njihov glas. jezus Kristus pravi: »jaz sem dobri pastir, poznam svoje in 
one poznajo mene« (jn 10,14). naloga Cerkve je posnemati jezusova dela 
in geste v vsakdanjem življenju. Potem ko jezus svojim učencem umije 
noge, reče: »blagor vam, če boste to delali.« Pričevalnost Cerkve zato ni 
odvisna od naše formalne pripadnosti Cerkvi, ampak je pomembna naša 
dejavna vključenost v njeno življenje.

C: Vsaka človeška oblast se mora zgledovati po božjem načinu vladanja. jezus 
je glede oblasti in vladanja naročil svojim učencem. »Če kdo hoče biti prvi, 
naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik« (Mr 9,36). danes se bom zato 
potrudil, da bom pomagal vsakemu, ki bo potreboval mojo pomoč. 

MOLITEV PETIH PRSTOV
Sredinec je najvišji prst. Spominja te na naše oblastnike. Moli za pred-
sednika, vlado, poslance, podjetnike in lastnike podjetij, ki upravljajo 
našo državo in usmerjajo javno mnenje. Molimo za papeža, škofe in 
duhovnike, da bi z vero in zgledom služili Cerkvi.

Oče naš, Zdrava Marija, O Gospa moja.

PROŠNJE
•	 apostol Peter je ozdravil berača pri tempeljskih vratih, ker mu je 

prinesel oznanilo jezusa Kristusa. Pomagaj tudi nam, da bomo kakor 
apostoli tudi mi prinašali vsemu svetu tvoje veselo sporočilo in tako s 
teboj soodreševali svet.

•	 Ko so se učenci prepirali, kdo med njimi je največji, si jih ti poučil: »Kdor 
hoče biti največji med vami, naj bo vsem služabnik.« Pomagaj nam, da 
bomo vsem radi pomagali.

•	 Molimo za papeža, škofe, duhovnike in za voditelje ter animatorje našega 
oratorija, da bi vse dobro učili in vodili.

•	 Molimo za naše državne voditelje, da bi vedno delali za skupno dobro 
in ne za lastne interese.

6. dan: Na tvojo besedo – bom pogumno oznanjal Tvoje ime
Simbol: riba
Ključ dneva: »na tvojo besedo« (Lk 5,5)
Vrednota: neustrašnost
Pesmi: jezus je pot, Moj jezus rešitelj, hodil bom, gospod, Pojte z menoj, 
Ozri se name, Školjke, rad bi te videl

PESEM

ZNAMENJE KRIŽA

ODLOMEK IZ SVETEGA PISMA 
apd 5,27–32.42 (ali Lk 5,4–11)
Pripeljali so apostole in jih postavili pred véliki zbor. 

In véliki duhovnik jih je zasliševal: »Ali vam nismo zabičali, da ne smete učiti v 
tem imenu? Glejte, vi pa ste Jeruzalem napolnili s svojim naukom in hočete nad 
nas priklicati kri tega človeka!« Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami: 
»Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem! Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki 
ste ga vi pribili na križ in usmrtili. Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal 
na svojo desnico, da bi Izraelu dal spreobrnjenje in odpuščanje grehov. In mi smo 

– 
5. 

da
n

– 
6. 

da
n



M
O

LI
TV

E

74

priče teh dogodkov, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu pokorni.« 
Dan za dnem so v templju in po hišah neutrudno učili in oznanjali evangelij o 
Kristusu Jezusu.

SPOROČILO
A: Preden je bil sedanji papež posvečen v duhovnika, je napisal svojo osebno 

veroizpoved:
»Hočem verovati v Boga Očeta, ki me ljubi kot sina, in v Jezusa, Gospoda, ki je 

vlil svojega duha v moje življenje, da bi mi dal nasmeh in me tako privedel 
v večno kraljestvo življenja.

Verujem v svojo zgodovino, ki jo je prebodel pogled Božje ljubezni in me na 
pomladanski dan 21. septembra pripeljal na srečanje, da bi me povabil, 
naj mu sledim.

Verujem v svojo bolečino, nerodovitno zaradi sebičnosti, v katero se zatekam.
Verujem v neznatnost svoje duše, ki skuša požirati, ne da bi dajala …, ne da 

bi dajala.
Verujem, da so drugi dobri in da jih moram ljubiti brez strahu in ne da bi jih 

kdaj izdal, ker bi iskal varnost zase.
Verujem v redovno življenje. Verujem, da želim veliko ljubiti.
Verujem v vsakdanjo, žgočo smrt, pred katero bežim, ki pa se smehlja in me 

vabi, naj jo sprejmem.
Verujem v Božjo potrpežljivost, ki je prijetna in dobra kot poletna noč.
Verujem, da je oče v nebesih skupaj z Gospodom.
Verujem da je tam tudi g. Duarte in prosi za moje duhovništvo.
Verujem v Marijo, mojo mater, ki me ljubi in me ne bo nikoli pustila samega.
In pričakujem presenečenje vsakega dneva, v katerem se bodo pokazali lju-

bezen, moč, izdajstvo in greh, ki me bodo spremljali do končnega srečanja 
s tistim čudovitim obličjem, za katerega ne vem, kakšno je, pred katerim 
nenehno bežim, ki pa ga želim spoznati in ljubiti. Amen.«

B: Sveti Peter je spoznal, da se je potrebno bogu bolj pokoravati kakor ljudem. 
Učenci so šele po prihodu Svetega duha dobili pogum, da so jezusa povsod in 
na vsakem kraju pred ljudmi priznali in po njegovem nauku tudi živeli. tudi jaz 
se bom zato vsak dan priporočil Svetemu duhu, da me bo navdihnil za vse moje 
delo, da bo res uspeh imelo, kakor so to storili apostoli, vsi papeži in svetniki. 

MOLITEV PETIH PRSTOV
daj svojih »pet« bogu.

Palec: Prosi za najdražje. (slavljenje)
Kazalec: Prosi za tiste, ki poučujejo. (zahvala)
Sredinec: Prosi za tiste, ki vladajo.(posredovanje)
Prstanec: Prosi za slabotne in trpeče. (prošnja)
Mezinec: Prosi za svoje potrebe. (odpuščanje)

Oče naš, Zdrava Marija, Sveti angel.
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1. dan 
 Vrednota: biti apostol
 Simbol: ribiška mreža
 Ključ dneva: »Odslej boš ljudi lovil.« (Lk 5,10) 

CILJI
•	 Spoznavni: Spoznati, da sem poklican oznanjati evangelij in delati dobro.
•	 Doživljajski: doživeti, da me bog kliče.
•	 Dejavnostni: Odkrivati poslanstvo, ki mi ga bog zaupa. biti pogumen 

kristjan.

sKUPNI UVOd

OBNOVITEV ZGODBE
Letos bomo na oratoriju spoznavali apostola Petra. Verjetno ste že vsi slišali 

zanj! bil je preprost ribič, ko se je srečal z jezusom. Poslušal je jezusa, kako je 
učil množico ljudi. takoj zatem pa je sam ob jezusu doživel čudež: celo noč se 
je skupaj z drugimi ribiči trudil, da bi ujel ribe, pa ni niti ene. jezus mu je rekel, 
naj še enkrat vrže mrežo v vodo. Peter ga je ubogal in ujel ogromno rib. 

SIMBOL
današnji simbol bo ribiška mreža. Spomnila nas bo, da 

je bil Peter ribič in da je na jezusovo besedo doživel čudežni 
ulov rib. Potem pa je zamenjal poklic: jezus mu je rekel, naj 
gre za njim in da bo odslej lovil ljudi.

KLJUČ DNEVA
Ključ današnjega dneva so jezusove besede Petru:  

»Odslej boš ljudi lovil.«

VREDNOTA
Peter je šel za jezusom. Postal je njegov učenec – apostol. 

AKTUALIZACIJA
Zelo glasno zazvoni telefon!
Oglasi se eden izmed animatorjev: »halo, prosim?«
Na drugi strani pa: »halo, jezus tukaj …«
Animator: »jezus?!? ja … kako pa to, da me ti kličeš?! Kaj pa želiš od mene?«
Jezus: »eno nalogo imam zate. nič strašnega, je pa po svoje pravo poslanstvo. 

in nič se ne boj, jaz sem prepričan, da ti to zmoreš. Želim, da danes zbereš vse 
otroke, ki so prišli na oratorij, v skupine za kateheze in jim oznanjaš o meni in 
apostolu Petru ter jih vodiš, da bodo nekoč postali dobri ljudje.«

Animator: »no, jezus, če pa ti to hočeš od mene, se pa moram res potruditi. bom 
poklical še nekaj animatorjev, da mi pomagajo pri tem. Animator pokliče voditelje 
posameznih skupin, da zberejo otroke iz svoje skupine in odidejo z njimi na kateheze.

*Opozorilo: zelo pomembno je, da animator to vlogo odigra doživeto - da 
pritegne pozornost. Zaželeno bi bilo, da animator govori v lokalnem narečju.

"o
dslej boš ljudi lovil."

A – ZA MLAjŠe

Pripomočki: Pesmarice, mehka žogica, Sveto pismo, na listih narisan obris 
ribice, pisala, barvice, ribiška mreža

PESMI
Odrini na globoko, Ko jezus je začel učiti, jezus se ob morju ustavi, hodi za 

menoj, aLeLUja – jaz bom vedno hodil za teboj, Stvarnik zemlje in neba, Zdaj 
sem tu, moj bog, Povabil si me, gospod

VSTOPNO MESTO
na začetku kateheze prvega dne se udeleženci in animatorji spoznajo med 

seboj. to lahko popestrimo s podajanjem žogice. animator ima v rokah žogico; 
pove svoje ime in še kaj o sebi (npr. kaj je jedel včeraj za večerjo); žogico nato 
poda enemu od otrok; ta se predstavi in zatem poda žogico naslednjemu otroku. 

Ko se vsak v skupini predstavi in imena že malo utrdimo, se igramo igrico 
»lovljenje«, pri kateri naj bo na začetku animator tisti, ki kliče. Ko pokliče enega 
otroka, ta začne loviti. tisti, ki ga ulovi, lahko pokliče naslednjega, ki bo lovil in 
tako naprej. igrica je končana, ko so bili vsi otroci v vlogi lovca (oz. prej, če se 
otroci naveličajo).

OZNANILO
Pri prejšnji igrici je na začetku animator (in nato tudi ostali) poklical enega 

izmed otrok in mu dal nalogo, naj lovi. V današnji zgodbi je tudi jezus nekoga 
poklical in mu dal nalogo. Koga je poklical? Kakšno nalogo mu je dal? Poklical je 
Petra in mu naročil, naj vrže mreže in ulovi veliko rib. Ko ga je Peter ubogal, pa mu 
je jezus naročil še nekaj drugega: naj postane ribič ljudi. Kaj pa to pomeni? Peter 
je postal apostol. to pomeni, da je bil eden od najbližjih jezusovih prijateljev, da 
je skupaj z jezusom oznanjal evangelij in delal dobro. tako kot mi pri igrici, je 
prisluhnil, ko ga je bog (jezus) poklical in mu dal poslanstvo/nalogo. Peter se je 
trudil, da bi jo dobro izpolnjeval.

Prisluhnimo, kaj je zapisal evangelist Luka (Lk 5, 10):
Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob 

Genezareškem jezeru, je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz 
njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona 
prosil, naj odrine malo od kraja. Sédel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal 
govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« Simon mu 
je odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo 
bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se 
jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo 
pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Ko je 
Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, 
ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili 
z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova 
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družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« In ko 
so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim.

Po prebranem odlomku lahko otrokom razdelimo vloge in odlomek zaigramo.

Kot je jezus poklical Petra, kliče tudi vsakega izmed nas. Peter ni bil nič »po-
sebnega«, bil je navaden ribič. Pogovarjamo se o tem, kdo smo mi, kaj mi radi 
počnemo (nogometaš, baletka …)? Kaj še hoče bog od nas? da zaupamo, da nas 
ima rad - take kot smo, vesele, nagajive, žalostne, tudi grešne. On želi, da se ve-
selimo življenja in da smo veseli, da je on z nami in da prisluhnemo, ko nas kliče. 

Kaj so še rekli v zgodbi, kaj bi bilo lepo in prav, da bi večkrat počeli? »Lepo 
bi bilo, da bi kdaj pustili računalniške igrice in šli raje k maši; pustili mobilca 
in se raje pogovarjali s prijateljem ali molili; pustili jezo in slabo voljo in na 
prvo besedo ubogali starše in pomagali. da bi rekli sošolcem: to pa ni prav, 
tega ne bom počel in namesto pred hudobneži branili šibkejše.« tudi k temu 
nas jezus kliče.

DEJAVNOST
nato naj vsak pri sebi razmisli, kaj se njemu 

zdi zelo pomembno, da bi storil za boga in bližnje. 
razmisli naj o tem, kako bi lahko bil apostol. iz-
bere  nalogo/opravilo/nekaj dobrega, kar bo storil 
in kjer bo udejanjal svoje talente in sposobnosti. 

Vsak otrok dobi na listku narisan obris ribice. 
na eno stran napiše oz. nariše svoje poslanstvo, 
na drugo pa sebe. te ribice zatem odnesemo v 
molitveni kotiček oz. cerkev, kjer imamo že pripravljeno ribiško mrežo in vanjo 
ob koncu molitve položijo vsak svojo ribico.

MOLITEV (ko odnesemo ribice v ribiško mrežo v molitveni kotiček, oz. kjer jo 
imamo pripravljeno in tam skupaj zmolimo)

Znamenje križa 
dobri bog, ti kličeš vsakega od nas. tako kot Petru si tudi vsakemu od nas 

zaupal poslanstvo, ki ga lahko opravi samo on. dal si nam talente in sposobnosti 
in nas vabiš, da jih razvijamo. ta naš trud je naše darilo Zate, za nas same in za 
naše bližnje. ne bojimo se, ker si ti vedno z nami. Kadarkoli se lahko obrnemo 
nate, da nam priskočiš na pomoč, da izpolnimo poslanstvo, za katerega si nas 
poklical v življenje. Za to se ti skupaj zahvaljujemo. 

Oče naš

b – ZA sTARejŠe

Pripomočki: pesmarice, klopčič volne, Sveto pismo, karte spomin o apostolih 
in karte z življenjepisom apostolov

PESMI
Odrini na globoko, Ko jezus je začel učiti, jezus se ob morju ustavi, hodi za 

menoj, aLeLUja – jaz bom vedno hodil za teboj, Stvarnik zemlje in neba, Zdaj 
sem tu, moj bog, Povabil si me, gospod, tvoja beseda

VSTOPNO MESTO
na začetku kateheze prvega dne se udeleženci in animatorji spoznajo med 

seboj. Pri tem uporabimo klopčič volne. Kdor dobi v roke klopčič, pove svoje ime 
ter ga vrže enemu izmed soigralcev. nato ta pove svoje ime in igra se nadaljuje, 
dokler vsi ne pridemo na vrsto.

nato igrico malo obrnemo. tisti, ki je bil zadnji na vrsti in ima v roki volno, 
si izbere enega drugega udeleženca in pove njegovo ime (namen je ponavljanje 
imen) ter mu vrže volno. in tako naprej, dokler vsi ne znamo vseh imen.

nato otroke vprašamo, na kaj jih spominja ta »zavozlana volna«? ali koga 
spominja na ribiško mrežo? O ribičih in mrežah smo danes nekaj slišali že  v 
zgodbi, to je tudi simbol današnjega dne.

OZNANILO
Z otroki se pogovorimo, kaj jim je bilo v današnji zgodbi najbolj všeč, kaj 

so si najbolj zapomnili. nato jih vprašamo, če vedo, od kod animatorji dobijo 
zgodbe, ki nam jih vsak dan igrajo? iz Svetega pisma. Pa skupaj preberimo, kaj 
je o današnji zgodbi zapisal evangelist Luka (Lk 5, 10):

Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob 
Genezareškem jezeru, je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz 
njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona 
prosil, naj odrine malo od kraja. Sédel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal 
govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« Simon mu 
je odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo 
bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se 
jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo 
pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Ko je 
Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, 
ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili 
z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova 
družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« In ko 
so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim.

Pogovorimo se o prebranem odlomku. Kakšno nalogo je dal jezus Petru? 
naj odrine na globoko in vrže mreže. ga je Peter ubogal? da. in kaj se je zgodilo 
potem? Čolna sta se začela potapljati in Peter se je prestrašil. ali se tudi mi kdaj 
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prestrašimo kakšne naloge? Otroke vprašamo, česa se bojijo, ali jih je kdaj strah 
kakšnega izziva, naloge? Zakaj jih je strah? Se kdaj počutijo, da čemu niso kos? 
da česa ne bodo zmogli? Kaj pa jezus reče Petru, ko mu naroči, naj postane ribič 
ljudi? reče mu, naj se ne boji. Kaj mislite, ali nam bog res daje naloge, ki jim nismo 
kos? ne, vsakemu od nas je dal talente in sposobnosti in je z nami, da nam pomaga. 
Otroke vprašamo, na katere svoje talente so ponosni. naša naloga je, da te talente 
razvijamo. to je naše darilo bogu, nam samim in našim bližnjim, ki jih imamo radi.

Sledi pogovor o apostolih. Peter je nato postal apostol. Kaj to pomeni? Kdo 
so apostoli? Otroke vprašamo, kaj oni mislijo o tem. nato jim lahko povemo, da 
beseda izvira iz grščine, pomeni pa odposlanec. apostoli so bili učenci jezusa 
Kristusa in so oznanjali njegov nauk. jezus jih je zbral 12. Odgovorili so na njegov 
klic, tri leta preživeli z njim, da so se ob njem učili. Po jezusovi smrti in vstajenju 
pa so odšli po svetu oznanjati njegov evangelij. 

Vsakega od nas je bog poslal v življenje z neko nalogo in mu dal sposobnosti 
in talente ter svojo pomoč, da bo lahko dobro izpolnil to nalogo-poslanstvo in 
bil ob tem srečen.

DEJAVNOST

1. Možnost: Igra spomin
Otroke vprašamo, katere apostole poznajo. Poskusimo jih čim več našteti. 

nato na sredino razprostremo karte – spomin – na katerih so apostoli. Poleg 
kart spomina imamo še 12 kart, ki so odkrite, na njih je ime apostola in njegov 
kratek opis. V skupini se igramo igro spomin. Ko kdo najde par, ga položi poleg 
opisa in ga prebere še drugim.  Sličice najdete na oratorij.net.

2. Jakob Veliki –  bil je ognjevitega značaja. Po jakobu Velikemu je znana ro-
marska pot v Španiji imenovana el Camino de Santiago. goduje 25. julija.

3. Janez – janez je sebe imenoval “učenec, ki ga je jezus ljubil”. jezus je na križu 
izročil janezu v varstvo svojo mater Marijo. Umrl je naravne smrti kot zadnji 
od dvanajsterih apostolov. apostol janez evangelist goduje 27. decembra.

4. Andrej – Simonov brat, živel je ob genezareškem jezeru in bil prav tako 
ribič. apostol andrej je zavetnik Škotske, katere zastava vsebuje andrejev 
križ. Po njem je znan tudi “andrejev križ” pred nezavarovanim cestnim pre-
hodom železnice.

5. Filip – Oznanja po jezusovi smrti po galileji, grčiji, Siriji in Frigiji. Po izro-
čilu je bil križan, zato na upodobitvah v roki drži križ. goduje 3. maja.

6. Bartolomej – danes znan kot sveti jernej. Znan je po svoji sposobnosti 
zdravljenja ljudi, zlasti obsedenih. goduje 24. avgusta. V Sloveniji je bil sveti 
jernej zelo priljubljen svetnik zato se še danes po njem imenuje veliko slo-
venskih krajev: Šentjernej, Sveti jernej, jernej...

7. Matej – Matej velja za pisca evangelija po Mateju, zato je na slikah ponavadi 
upodobljen s peresom v roki, ob njem pa stoji angel. Ker je bil po poklicu 
cestninar, velja za zavetnika vseh, ki se ukvarjajo s financami in je včasih 
upodobljen z mošnjo v roki. goduje 21. septembra.

8. Tomaž – bil je pogumen. Podobno kot Simon Peter je tudi tomaž trdil, 
da da življenje za jezusa. Ko se je jezus prikazal apostolom, tomaža ni bilo 
zraven in jim ni verjel, da so res videli jezusa. Čez osem dni se jezus prikaže 
tudi njemu, takrat je začel verjeti v jezusovo vstajenje. Za to mu pravimo 
nejeverni tomaž. goduje 3. julija.

10. Jakob Mlajši – po izročilu je jakob Mlajši po jezusovi smrti in vstajenju 
oznanjat v spodnji egipt, kjer so ga mučili in križali. njegovo telo so nato 
razžagali zato je upodobljen z mizarsko žago v roki. goduje 3. maja. Skupaj 
s Simonom gorečnikom sta  pretrpela mučeniško smrt. 

11. Simon Gorečnik – Simon gorečnik je nauk oznanjeval v egiptu. godu-
je  28. oktobra.

12. Juda Iškarijot – odpadnik, izdajalec jezusa.

Če ima vaša župnija kašnega apostola za zavetnika, lahko tega obravnavamo 
bolj podrobno

2. možnost: Pantomima
Vsak s pantomimo naredi reklamo za izdelek, ki ga promovira določen apostol. 

Lahko si pomagate s simboli, ki so na kartah pri igri spomin (glej: 1. možnost 
dejavnosti) – npr.: Peter dela reklamo za ključe …

MOLITEV
Vsak pri sebi razmisli, kako ga jezus kliče in kako se on odziva na jezusov 

klic. Sem pozoren, ko nam tiho govori v srcu? Se kdaj pogovarjam z njim? Mu 
skušam prisluhniti? Se kdaj vprašam o tem, s kakšnimi talenti me je bog obdaril? 
ali pridem ob nedeljah k maši ali raje gledam tV? Pozabim na vsakodnevno mo-
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Opisi kart

1. Simon- jezus ga je poimenoval Peter (kar pomeni Skala). bil je prvi papež.
 V upodobitvah ga poznamo po dveh atributih v eni roki ima ključe, s kateri-

mi odpira »nebeška vrata« v drugi roki pa knjigo.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Jakob
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Janez_Evangelist
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Andrej
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Filip
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Jernej
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Matej
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Toma%C5%BE
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Jakob_Mlaj%C5%A1i
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Simon_Gore%C4%8Dnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Juda_I%C5%A1karijot
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Kristus
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sveti_Peter
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"ti si peter – skala."

litev? naredimo kakšno dobro delo za bližnjega? Obiskujem župnijski zborček 
ali ministrante ali se na to požvižgam? ...

Znamenje križa
dobri jezus, prosimo te, da bi vsi, ki smo danes skupaj pri tej katehezi, uspeli 

slišati tvoj klic. naj vsak izmed nas odkrije svoje poslanstvo – nalogo, ki jo ima 
v življenju. Prosimo te tudi, stoj nam ob strani, da ne bomo omahovali ter da ga 
bomo z veseljem izpolnili. 

Tebe ljubim, Stvarnik moj ...

2. dan
 Vrednota: vera
 Simbol: skala
 Ključ dneva: »ti si Peter – skala.« (Mt 16,18)

CILJI
•	 Spoznavni: Peter je v jezusu prepoznal boga (božjega Sina) in veroval vanj.
•	 Doživljajski: Čudenje nad tem, da je jezus božji Sin in nad njegovimi 

čudeži.
•	 Dejavnostni: V življenju želim biti trden kot skala.

sKUPNI UVOd

OBNOVITEV ZGODBE
danes smo v zgodbi znova srečali apostola Petra. jezus je prišel k njemu 

domov. tam pa je bil nekdo bolan. Kdo? da, Petrova tašča. in kaj je storil jezus? 
Ozdravil jo je in ona jim je takoj postregla. Potem pa smo slišali, da je jezus storil 
še veliko drugih čudežev. Se spomnite katerega? da, deklico je obudil od mrtvih, 
ozdravil je hromega in gluhega, odpustil je grešnici, od mrtvih je obudil Lazarja. 
Potem je učence poslal na drugo stran jezera, sam pa je šel molit. nastal pa je 
vihar in učenci so se zbali, da se bodo potopili. jezus je šel k njim – kar po vodi 
je hodil – oni pa so mislili, da je prikazen. Kaj je takrat storil Peter? da, hotel se 
je prepričati, ali je res jezus: »jezus, če si ti, mi ukaži, naj pridem po vodi k tebi!« 
in jezus mu je rekel: »Pridi.« Peter je stopil iz čolna in hodil po vodi, zatem pa 
se je prestrašil in se začel potapljati, a jezus ga je rešil. Kasneje je jezus spraševal 
apostole, ali sploh vedo, kdo je on. Peter je takoj odgovoril: »ti si božji sin!« 
Veroval je, da je jezus res božji sin.

VREDNOTA
Vrednota današnjega dneva je: Vera. Peter je veroval in tudi mi verujemo, 

da je jezus božji sin.

KLJUČ DNEVA
ampak Peter takrat še ni bil Peter. ime mu je bilo Simon. 

jezus pa mu je spremenil ime: »Ti si Peter – skala,« mu je 
dejal. danes nas bodo spremljale te jezusove besede Petru.

SIMBOL
Spremljal nas bo tudi simbol skale. Peter je bil trden kot skala. 

jezus ga je izbral, da bo na njem – na tej trdni skali – zgradil svojo 
Cerkev. Pa ne tisto iz kamnov, ampak iz ljudi. 

AKTUALIZACIJA
Dva animatorja:
– Žan, tu imaš dVd, ki sem ti ga obljubil včeraj.
– ti si res car! Saj sem vedel, da se nate lahko zanesem! do kdaj mi ga posodiš?
– Lahko do konca tedna, saj zdaj med oratorijem ga tako ali tako ne bom 

imel čas gledati.
– Še danes si bom pogledal ta film!
– Žan, rekel si, da sem car. Kaj si mislil s tem reči?
– no, da si car! Saj veš kaj to pomeni!
– rad bi vedel, kaj to pomeni zate. Kdo sem zate?
– hmm. najboljši prijatelj, ki vedno drži besedo. Vedno si iskren, vedno 

nasmejan, za vsak problem najdeš rešitev; in ko narediš kaj narobe, se celo 
opravičiš. res si car!

Voditelj oratorija:
dragi prijatelji, otroci in animatorji, ali je v našem oratoriju še kakšen car?
ali je bil tudi apostol Peter takšen car? da, več kot car: bil je trden kot skala. 
in če bi Simon Peter uporabljal to besedo, bi tudi za jezusa rekel, da je car; in 

še več – da je božji Sin! Kaj več o tem se boste pogovorili v katehezah.

A – ZA MLAjŠe

Pripomočki: Sveto pismo, kamni (za vsakega otroka en kamen), barvice. ani-
matorja se že doma pripravita, da odgovorita na jezusovo vprašanje: Kdo sem 
zate? animatorja poskrbita, da gredo v cerkev ali kapelo.

PESMI
Peter skala, Oče  življenja, Čas je zaklad, Moj jezus, rešitelj, ti velik si, Ozri 

se name

VSTOPNO MESTO
igra: ali je kaj trden  most. dva igralca si stopita nasproti in se primeta za 

roke. tako naredita »most«. dogovorita se, kaj bo kateri predstavljal (jabolko, 
kočija, avto …), vendar ju pri tem ostali igralci ne smejo slišati. Ostali igralci se 
postavijo v kolono in se primejo drug drugega za ramena. Prvi v koloni je loko-
motiva, ki vodi ostale po prostoru.
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Ko pridejo do mostu, vsi skupaj vprašajo: »ali je kaj trden most?«
Most odgovori: »Kot kamen, skala,  kost.«
Otroci vprašajo: »ali gre lahko naša vojska skoz‘?«.
Most odgovori: »Če nam zadnjega pustite.«
Otroci: »Samo, če ga ulovite.« 
Most dvigne roke in kolona gre naprej pod rokami, pri zadnjem otroku pa most 

spusti roke in ga ujame. Most vpraša ujetega: »Kaj imaš rajši: jabolko ali kočijo?«
Ujeti se odloči za en predmet in se postavi za tisti del mostu, ki predstavlja ta 

predmet. to se ponavlja, dokler ne ujameta zadnjega otroka, oziroma lokomo-
tive, ki se pridruži ostalim, ki so se zvrstili v koloni na vsaki strani mostu. trdno 
se primejo med seboj in začno vleči. Vsak del mostu s svojo ekipo vleče v svojo 
smer. Skupina, ki uspe obstati na nogah, je zmagovalka.

OZNANILO Mt 16,13–20
ali je bil kaj trden tale naš most? danes smo v zgodbi slišali, da je bil nekdo 

tako trden kot skala. Kdo je bil to? Če rečejo jezus: da, jezus je bil tak! ampak še 
nekdo – jezus je pokazal nanj in mu celo spremenil ime. Kdo je bil to? Če rečejo 
Peter, kar takoj nadaljujemo: da, Peter. iz česa smo videli, da je bil Peter trden?

da, ker je dobil ime: skala. Prej mu je bilo ime Simon, potem pa mu je jezus 
spremenil ime v Peter. Peter pa pomeni skala. Skala pa je trdna: nanjo se lahko 
nasloniš, na njej lahko zgradiš hišo …

Preden je jezus Simonu spremenil ime v Peter – skala, se je zgodilo nekaj 
zelo, zelo pomembnega. Kaj?

(Otroci bodo morda odgovarjali: Jezus je delal čudeže.)

Pozorno prisluhnimo: animator vzame v roke Sveto pismo in bere iz njega:
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: ›Ti si Peter in na tej 
skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti 
bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano 
v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.‹« Tedaj je 
učencem naročil, naj nikomur ne povejo, da je on Mesija.

Simon Peter je videl čudeže, ki jih je delal jezus: ozdravil je njegovo taščo, 
ozdravil je deklico, gobavca … odpustil je grehe … tudi drugi so videli čudeže, ki 
jih je delal jezus, ampak samo Peter je prepoznal, da je jezus božji Sin. Prepoznal 
je, da je ta človek, jezus, tudi bog, živi bog, ki je prišel na svet.

Vendar Peter tega ni spoznal, ker bi bil tako pameten ali dober, ampak mu je 
bog sam dal to spoznati. Vera je dar!

MOLITEV
Skupaj se sedaj v molitvi zahvalimo, da je Peter veroval, da je jezus božji Sin:
Znamenje križa
dobri bog: hvala ti, da si dal Simonu Petru spoznati, da je jezus božji Sin, 

Mesija, ki nas je prišel odrešit naših grehov, ozdravit naših bolezni.
hvala ti, dobri bog, za toliko čudežev, ki si jih že naredil v našem življenju: 

dal si nam življenje, pri krstu smo postali božji otroci, ozdravil si nas, ko smo 
bili bolni, dal si nam dobro mamico, očka, odpustil si nam grehe … Prosimo te, 
da bi tudi mi verovali, da je jezus božji Sin.

Oče naš

Marija, Pomoč kristjanov, prosi za nas!

DEJAVNOST
jezus je vprašal učence: »Kdo sem jaz?« Peter mu je odgovoril: »ti si Mesija, 

Sin živega boga.«
Petra pa je imenoval skala, na kateri bo gradil svojo Cerkev. del nje smo tudi 

mi. Vsak izmed nas je majhen kamenček v tem mozaiku. 
Vsak otrok dobi kamen, na katerega na dno napiše svoje ime. 
Če bi jezus prišel zdaj tukaj med nas kot človek in bi nas vprašal: »Kdo sem 

jaz?« Kaj bi mu rekli? Vsak otrok na zgornjo stran kamna napiše, z eno besedo, 
kdo je zanj jezus.

b – ZA sTARejŠe

Pripomočki: Sveto pismo, velik kamen, pisala ali fotogovorica (jezus v različnih 
vlogah). animatorja se že doma pripravita, da odgovorita na jezusovo vprašanje: 
Kdo sem zate? animatorja poskrbita, da gredo v cerkev ali kapelo.

PESMI
Peter skala, Vsi, ki upajo vanj, največji, Čas je zaklad, Moj jezus, rešitelj, ti 

velik si, Ozri se name

MOLITEV
Znamenje križa
nebeški Oče, ti si dal Petru spoznati, da je jezus božji Sin. hvala za Petrovo 

vero, za njegovo trdnost! tudi mi smo pri krstu prejeli dar vere, dar božjega 
življenja. Pomagaj nam, da bi v jezusu prepoznali živega boga in ohranjali živ 
odnos z njim.

Oče naš

VSTOPNO MESTO
Kaj vse veste o jezusu?
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Odgovarjajo. Če se jim zatika, pomagamo z vsebino današnje zgodbe: delal 
je čudeže: ozdravil je Petrovo taščo, ozdravil je gobavca, obudil mrtvo deklico, 
pomnožil je kruh in ribe, dal, da je Peter hodil po vodi …

Ljudje so se nad tem čudili in ugotavljali, kdo je ta človek, ki dela te čudne/
čudovite reči.

Kaj pa danes? Ste opazili, da jezus tudi danes dela kaj podobnega?
da, v Lurdu se dogajajo čudeži; kakšen človek ozdravi ne da bi zdravniki znali 

razložiti, kako. tudi oni rečejo, da to lahko stori le bog. Ste že slišali koga reči: 
»bog mi je pomagal.«?

Kaj pa vi, kdaj ste doživeli, da vam je bil bog blizu, da je nekaj naredil za vas?
glede na odziv skupine, lahko animator spodbudi, da povedo na glas. Vsak 

pomisli pri sebi: kdaj si doživel, da je jezus nekaj storil zate? Morda si čutil, da ti 
je blizu, ko ti je bilo težko, morda si doživel, da ti je pomagal v šoli ali v kakšnem 
težkem odnosu; morda si ga doživel pri (prvem) obhajilu, po kakšni dobri spovedi; 
morda si bil kdaj jezen nanj, ker ti ni pomagal … Morda ga nisi čutil blizu, ampak 
si preprosto veroval, zaupal, da je jezus s teboj in ti pomaga.

OZNANILO
Vrnimo se k današnji Petrovi in jezusovi zgodbi: najprej smo videli, kako 

so se ljudje in tudi učenci čudili, ko je jezus delal čudeže, da je pomagal ljudem. 
Potem pa je jezus učence vprašal nekaj zelo, zelo pomembnega. Prisluhnimo, 
kaj je zapisal evangelist Matej:

Animator vzame v roke Sveto pismo in pozorno bere iz njega:
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: ›Ti si Peter in na tej 
skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti 
bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano 
v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.‹« Tedaj je 
učencem naročil, naj nikomur ne povejo, da je on Mesija.

Slišali smo, da je jezus vprašal učence, kaj ljudje govorijo o njem, za koga ga 
imajo. Kaj so odgovorili učenci? Otroci pripovedujejo.

Učencem ni bilo težko odgovoriti na jezusovo vprašanje, saj so enostavno 
ponovili, kar so slišali od ljudi. Potem pa jih je jezus presenetil z vprašanjem: Kaj 
pa vi pravite, kdo sem? Lahko si mislimo, da jih je s tem spravil v zadrego in je 
nastala tišina. Simon Peter pa je rekel: »Ti si Mesija, Sin živega Boga.«

in jezus ga je pohvalil, da je dobro odgovoril. ni ga pohvalil, ker bi bil Peter 
tako pameten ali tako dober, da bi sam to ugotovil. Pravzaprav mu je povedal, da 

Peter tega ni ugotovil sam, ampak mu je bog Oče dal to spoznanje. drugi ljudje 
so verjetno še več kot učenci razmišljali o tem, kdo je ta jezus in so bili morda 
pametnejši od Simona Petra in učencev, pa nihče ni spoznal, da je jezus božji 
Sin, Odrešenik. Sami ne moremo priti do tega spoznanja. nihče. to je dar, dar 
boga Očeta. ne le Petru, tudi drugim, tudi nam danes. Peter bi lahko preslišal 
ta glas Očeta v svojem srcu; lahko bi zgolj zamahnil z roko: »ah, ne more biti 
božji Sin, tisti bo drugačen …«

tudi danes mnogi veliko vedo o jezusu, a to ni dovolj. Potrebno je biti z njim 
v odnosu, kot sem v odnosu z živo osebo, z nekom, ki ga imam rad in ga dobro 
poznam. Če bi te tvoj najboljši prijatelj vprašal: Kdo sem zate? Kaj bi mu odgovoril?

DEJAVNOST
Zdaj pa dovoli, da te to vpraša jezus: tina, ana, blaž (animator pove nekaj 

imen otrok iz skupine) … kdo sem zate? S soanimatorjem se že vnaprej dogovorita 
in sedaj ga vpraša: tjaša, jezus te vpraša: Kdo sem zate? tjaša odgovori. Potem 
pa zastavi enako vprašanje animatorju in tudi on odgovori. Pomembno je, da 
oba že prej razmislita in odgovorita, kako dejansko doživljata jezusa. Zatem se 
animator obrne na otroke in jih vpraša: ana … kdo je zate jezus? tilen … kdo 
je zate jezus? … 

1. možnost: na velik kamen napišejo, kdo je zanje jezus. 

2. možnost: Fotogovorica: Po prostoru razprostremo slike jezusa v različnih 
vlogah (najdeš jih med oratorijskimi e-gradivi). V tišini jih nekaj časa opazu-
jejo, med tem si vsak izbere sliko, ki ga najbolj nagovori in kratko pove, zakaj 
si je izbral določeno sliko, kaj ga pri jezusu najbolj nagovarja. na hrbtno 
stran slike napišejo: jezus, ti si zame … Slike prinesejo k molitvi, kasneje pa 
jih bodo odnesli domov.

MOLITEV
Vzamejo kamne (1. možnost dejavnosti) ali slike (2. možnost dejavnosti) in 

greste skupaj v cerkev ali kapelo. Če ni druge možnosti, se lahko zberejo tudi v  
molitvenem kotičku. Pomembno je, da je navzoč jezus v tabernaklju.

Animator: jezus, prišli smo k tebi. ti si tukaj v tabernaklju isti, kot si bil pred 
dva tisoč leti s Petrom in drugimi učenci. takrat si delal čudeže in tudi danes jih 
delaš. tudi danes si blizu vsakemu od nas. radi bi ti rekli hvala za tiste trenutke, 
ko smo doživeli tvojo pomoč, varstvo, bližino. danes nas sprašuješ: kdo sem 
jaz zate? tebi lahko odgovorimo samo iskreno in nenaučeno. radi bi ti rekli, da 
verujemo vate jezus, Mesija - Odrešenik, božji Sin.

animator povabi, da pove jezusu, kdo je on zanj (to, kar je napisal na kamen 
ali sliko).
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"Gospod se je obrnil in se ozrl na petra."

3. dan
 Vrednota: odpuščanje
 Simbol: milo
 Ključ dneva: »gospod se je obrnil in se ozrl na Petra.« Lk 22,61

CILJI 
•	 Spoznavni: Spoznati, da nam jezus odpušča naše grehe. 
•	 Doživljajski: doživeti, da nam jezus odpušča naše grehe in nas vabi k sebi.
•	 Dejavnostni: Zavestno si prizadevati, da bi sprejeli odpuščanje in od-

puščali ter si bili med seboj v oporo

sKUPNI UVOd

OBNOVITEV ZGODBE
Kaj se je danes zgodilo z apostolom Petrom? da, z jezusom je bil pri zadnji 

večerji. Kaj je želel jezus narediti Petru, pa se je Peter branil? da, umiti mu noge. 
Potem pa je bil Peter zraven, ko je jezus naredil nekaj zelo, zelo pomembnega: 
kruh in vino je spremenil v svoje telo in kri in jim dal jesti in piti. naročil jim je, naj 
to delajo v njegov spomin. to je bila prva sveta maša. Kam pa so odšli po večerji? 
da, v vrt getsemani. jezus je tam molil, apostoli pa so zaspali. izdajalec juda je 
tja pripeljal vojake. apostoli so od strahu zbežali, jezusa pa so odvedli, da bi mu 
sodili. ali je bil Peter pogumen in je branil jezusa, kot je prej zatrjeval? ne, rekel 
je, da jezusa ne pozna – zatajil ga je. takrat pa je zakikirikal petelin in Peter se 
je spomnil, kaj mu je jezus rekel pri zadnji večerji: kaj že? da, da ga bo zatajil, 
preden bo petelin zapel. Kaj je potem storil Peter? da, bilo mu je 
zelo, zelo žal in je jokal.

KLJUČ DNEVA
Ko se je jezus tam na dvorišču velikega duhovnika, kjer ga je 

Peter zatajil, ozrl na Petra, je Peter začutil, da ga ima jezus kljub 
temu še vedno rad. Skušajmo si predstavljati, kako je jezus tam po-
gledal Petra in kaj je Peter ob tem doživljal? današnji ključ dneva je: 
»Gospod se je obrnil in se ozrl na Petra.«

VREDNOTA
Prej smo slišali, da so se učenci spraševali, ali je jezus Petru odpu-

stil, ker ga je zatajil. Kaj vi mislite, mu je jezus odpustil? da, jezus mu je 
odpustil. današnja vrednota je torej: odpuščanje.

SIMBOL
Simbol, ki nas bo danes spomnil na to, da je jezus Petru odpustil in da tudi 

nam vedno odpušča, kadar nam je žal in jezusa prosimo odpuščanja, je milo. 
Milo umije, kar je umazano. tudi jezus nas umije, kadar ga prosimo odpuščanja. 

AKTUALIZACIJA
dva animatorja se prepirata. Pride drug animator oblečen v jezusa in se jima 

približa ter ju gleda. Onadva ga opazita. takrat se prizor ustavi. 
Voditelj vpraša otroke: Kako je jezus videl ta dva animatorja? Kaj bi jezus 

storil, če bi gledal ta prizor? 
Povabi jih, da se bodo o tem kaj več pogovorili v katehezah, ki sledijo.

A – ZA MLAjŠe

Pripomočki: pesmarice, preveza za oči, Sveto pismo, papir, barvice.

PESMI
getsemani, Miza, Cesta zvabila me je, daj mi bog, Čuj gospod moj klic, dobri 

bog, išči dobrega boga, jezus oprosti mi, Kličem svet si, Mnogo sem prehodil 
poti, Slavi boga, Znova se lahko rodiš, Življenje v tebi.

VSTOPNO MESTO
Igrica petelin
Otroci so v krogu, eden pa stoji v sredini z zavezanimi očmi. nato pride eden 

izmed udeležencev do njega in mu zakikirika na uho. naloga otroka na sredi je, 
da ugane, kdo je petelin. Ko ugane, lahko določi naslednjega, ki bo šel v krog. 
igra je končana, ko so bili vsi otroci v krogu in so že vsi kikirikali.

OZNANILO
Z otroki se pogovorimo, kakšno povezavo ima petelin in kikirikanje z današnjo 

zgodbo. jezus je Petru že prej napovedal, da ga bo zatajil. Peter je rekel, da se to 
ne bo zgodilo, a je nato vseeno to storil.

Skupaj obnovimo vsebino s pomočjo odlomka iz Svetega pisma (Lk 
22,54–62):

Zgrabili so ga torej in odvedli. Pripeljali so ga v hišo vélikega duhovnika; Peter 
pa je šel od daleč za njim. Sredi dvorišča so zakurili ogenj, in ko so sedli skupaj, 
je Peter sédel mednje. Ko ga je videla neka dekla, da sedi pri ognju, je uprla vanj 
oči in rekla: »Tudi ta je bil z njim.« On pa je tajil in dejal: »Ne poznam ga, žena.« 
Kmalu nato ga je videl nekdo drug in pripomnil: »Tudi ti si izmed njih.« Peter 
pa je rekel: »Človek, nisem.« Kakšno uro pozneje je spet nekdo drug zatrjeval: »V 
resnici je tudi ta bil z njim, saj je vendar Galilejec.« Peter pa je rekel: »Človek, ne 
vem, kaj praviš.« In tisti trenutek, ko je še govoril, je petelin zapel. In Gospod se 
je obrnil in se ozrl na Petra in Peter se je spomnil Gospodove besede, kako mu je 
rekel: »Preden bo danes petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« In šel je ven in se 
bridko zjokal.

ali je bil Peter v tem odlomku, ki smo ga slišali, še vedno tako pogumen in 
trden kot skala – kot smo ga spoznali včeraj? ne. bil je ves prestrašen. jezusa 
so vojaki zvezali in pripeljali k velikemu duhovniku, da bi ga sodil. hoteli so, 
da jezus umre. ali je bilo Petra strah, da bi tudi njega prijeli vojaki in mu storili 
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kaj hudega? da. Zelo ga je bilo strah. nič več ni mislil na to, kako bi pomagal 
jezusu, ampak, kako bi rešil svojo kožo. ali je tudi vas bilo kdaj strah, da boste 
kaznovani, pa ste se zato zlagali ali kaj drugega slabega storili? Ko ste to povedali 
mamici ali očku, ki vas imata rada, ali sta vas res kaznovala ali bila huda na vas 
ali pa sta vas razumela? (Animator naj bo tu pozoren na odgovore otrok. Morda 
kdo ne bo imel pozitivne izkušnje s strani staršev. Animator naj poudari, da ga 
Jezus razume in mu odpušča.)

Ko naredite nekaj narobe, ali se vam je težko opravičiti? Kako pa vam je potem, 
ko se opravičite – vam je kaj lažje v srcu? in ko se vam nekdo opraviči, ali ste mu 
pripravljeni odpustiti? ali mislite, da je na svetu kakšen človek, ki nikoli ni naredil 
nič narobe, ki ni nikoli nikogar prizadel …? ne, takega človeka ni. tudi tisti, ki 
se trudi, ne uspe vedno. ni tako hudo, če naredimo kaj narobe. bolj hudo je, če 
tega ne priznamo, če se ne opravičimo ali če ne sprejmemo opravičila drugih. 
Včasih se nam zgodi, da drugi ne razumejo, da smo kaj narobe naredili in da nam 
je žal. jezus pa nas vedno razume. Ve, da nam je težko in želi, da bi nam bilo spet 
lepo, zato nas vabi, da se opravičimo – tistemu, ki smo ga prizadeli, in jezusu, 
pa tudi, da odpustimo sebi. 

DEJAVNOST
animatorja razdelita današnjo zgodbo (zadnja večerja – getsemani – dvo-

rišče velikega duhovnika) na toliko delov, kolikor imata otrok v skupini. Otroci 
morajo tisti del zgodbe narisati, kot si ga predstavljajo oni. nato iz vseh slikic se-
stavijo zgodbo in jo tako ponovijo. Vsak otrok predstavi, kaj je narisal. Posamezne 
risbe v pravilnem vrstnem redu nalepijo na trak, da dobijo zgodbo v obliki stripa.

MOLITEV
Znamenje križa
dobri jezus, oprosti, da te včasih prizadenemo in zatajimo. Žal nam je. Pro-

simo, odpusti nam in nam pomagaj, da bomo boljši, da bomo blizu tebi in da 
bomo prijatelji tudi med seboj. Obvaruj nas pred prepiri in zamerami. hvala ti, 
jezus, ker si nam vedno pripravljen odpustiti in umiti naše duše!

Oče naš

b – ZA sTARejŠe

Pripomočki: pesmarice, Sveto pismo, trak za oči, plakat in pisala, papir, barvice

PESMI
getsemani, Miza, Cesta zvabila me je, daj mi bog, Čuj gospod moj klic, 

dobri bog, išči dobrega boga, jezus oprosti mi, Kličem svet si, Mnogo sem 
prehodil poti, Slavi boga, Znova se lahko rodiš, Življenje v tebi, Kakor sem jaz 
ljubil vasjezus, združi nas, grešil sem

VSTOPNO MESTO
Igrica petelin
Otroci so v krogu, eden pa stoji v sredini z zavezanimi očmi. nato pride eden 

izmed udeležencev do njega in mu zakikirika na uho. naloga otroka na sredi je, 
da ugane, kdo je petelin. Ko ugane, lahko določi naslednjega, ki bo šel v krog. 
igra je končana, ko so bili vsi otroci v krogu in so že vsi kikirikali.

OZNANILO
ali ste kdaj na kakšni sliki ob apostolu Petru videli naslikanega petelina? 

Zakaj? Prisluhnimo, kako je zapisal evangelist Luka:
Iz svetega pisma preberemo odlomek (Lk 22,54–62):
Zgrabili so ga torej in odvedli. Pripeljali so ga v hišo vélikega duhovnika; Peter 

pa je šel od daleč za njim. Sredi dvorišča so zakurili ogenj, in ko so sedli skupaj, je 
Peter sédel mednje. Ko ga je videla neka dekla, da sedi pri ognju, je uprla vanj oči in 
rekla: »Tudi ta je bil z njim.« On pa je tajil in dejal: »Ne poznam ga, žena.« Kmalu 
nato ga je videl nekdo drug in pripomnil: »Tudi ti si izmed njih.« Peter pa je rekel: 
»Človek, nisem.« Kakšno uro pozneje je spet nekdo drug zatrjeval: »V resnici je tudi 
ta bil z njim, saj je vendar Galilejec.« Peter pa je rekel: »Človek, ne vem, kaj praviš.« 
In tisti trenutek, ko je še govoril, je petelin zapel. In Gospod se je obrnil in se ozrl na 
Petra in Peter se je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel: »Preden bo danes 
petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« In šel je ven in se bridko zjokal.

Sledi pogovor o zatajevanju. Kaj pomeni nekoga zatajiti? Kako je Peter zatajil 
jezusa? rekel je, da ga ne pozna. ali tudi mi kdaj nočemo povedati, da gremo 
radi k maši ali k verouku, ker drugi sošolci ne hodijo v cerkev? ali mislite, da 
lahko jezusa zatajimo tudi kako drugače? Kaj pa, ko grešimo? Ko lažemo? Ko 
preklinjamo? Otroci naj naštevajo, kdaj zatajijo boga in jezusa.

Mislite, da je bil jezus na Petra jezen, ker ga je zatajil? Mu je zameril? Kaj vi 
ponavadi naredite, ko vam kdo naredi kaj nepravičnega? Se nanj jezite, ga igno-
rirate in rečete svojim prijateljem, da se z njim ne smejo več družiti? ali storite 
kaj drugega? Kaj bi bilo prav, da naredimo? da odpustimo. Pa je lahko odpuščati? 
jezus (bog) nam vedno odpušča, samo prositi ga moramo (sveta spoved). in prav 
bi bilo, da tudi mi odpuščamo svojim bližnjim in jim pomagamo, da najdejo pravo 
pot, da skupaj postajamo boljši.

DEJAVNOST

1. možnost: Priprava na sv. spoved in spovedovanje

Uvod
tretji dan oratorija se pri katehezah pogovarjamo o grehu in božjem odpu-

ščanju. Kakor milo očisti obleko vseh madežev nas tudi bog očiščuje vseh naših 
grehov. Prav je, da otrokom omogočimo prejem tega zakramenta. Pri pripravi 
lahko uporabimo zgornji odlomek o Petrovi zatajitvi. Za lažjo pripravo iz kar-
tona izrežemo veliko dlan, na katero v vsak prst napišemo en P. Skupaj z otroki 
ponovimo temeljne stvari za dobro spoved.
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dlan: nanjo izpisanih pet stvari, potrebnih za dobro spoved:
P – Premislim, kako sem 

živel, kaj sem naredil na-
robe in s čim sem užalil 
boga v svojem ravnanju. 
izprašam si vest, kakšen 
je bil moj odnos do boga, 
do samega sebe, do dru-
gih in do okolice (nara-
ve).

P – Pokesam se svojih gre-
hov.

P – Poboljšati se hočem. na-
redim trden sklep, ki me 
bo opominjal, naj delam 
dobro.

P – Povem svoje male in velike grehe pri sveti spovedi duhovniku, da me 
jezus  očisti mojih grehov.

P – Pokora je praktični del, s katerim zadostim za svoje grehe. Lahko je to 
praktično dejanje ali molitev, ki mi pomaga k poboljšanju.

animator za vsakega otroka pripravi eno milo (na kartonu natisnjeno milo), na 
katerega otrok s svinčnikom napiše svoje grehe (besede). Po sveti spovedi potem 
z radirko grehe pobriše ter s tem pokaže, kaj se je pri sveti spovedi zgodilo v naših 
srcih. Če je otrok veliko, lahko namesto brisanja grehov te liste skupaj sežgemo.

Spraševanje vesti

Prvič je dekli apostol Peter zatrdil: »ne poznam ga, žena.« 
Kaj pa jaz? ali tudi jaz kdaj zatajim jezusa? 
ali ne priznam, da hodim k verouku in k sveti maši?
ali pokažem bogu, da ga imam rad?
ali sem vsak dan molil?
ali sem ob nedeljah hodil k sveti maši?
ali sem spoštoval božje ime – sem preklinjal?

Apostol Peter je Jezusa drugič zatajil z besedami: »Človek, nisem.«
Kaj pa jaz? ali sem spoštoval in ubogal svoje starše?
Sem imel rad svoje brate in sestre?
Sem bil dober in iskren prijatelj?
ali sem pomagal starejšim, bolnim, bolj ubogim od sebe?
ali sem grdo govoril o drugih?
Sem drugim privoščil neuspeh?

Tudi tretjič je apostol Peter zatajil Jezusa z besedami: »Človek, ne vem, kaj praviš.«
Kaj pa jaz? ali sem skrbno opravljal svoje dolžnosti?
ali sem zapravljal čas pred televizijo, internetom, na mobitelu?
Sem se vdajal lenarjenju?
Sem bil izbirčen pri jedi?
Sem skrbel za svoje zdravje in se nisem izpostavljal raznim nevarnostim?
Sem se lagal?
Sem bil sebičen?
Sem se izogibal slabi družbi?
Sem s svojim življenjem dajal dober zgled?

Kesanje 
ti nam daješ zapovedi in nam naročaš, naj jih spolnjujemo, mi pa tolikokrat 

pozabljamo nanje.
•	 Gospod, usmili se…
ti si nas tako ljubil, da si dal za nas svoje življenje, mi pa odklanjamo pomoč 

in prijateljstvo svojemu bližnjemu.
•	 Kristus, usmili se…
ti nam obljubljaš, da nam bo tvoj Oče dal, česar ga prosimo v tvojem imenu, 

naša vera pa je tako zelo majhna.
•	 Gospod, usmili se…

Oče naš

Pesem: jezus moj, ljubim te

(Sledi spovedovanje, med tem z otroki pojemo primerne pesmi, molimo raz-
lične molitve, prisluhnemo zgodbi ali si pogledamo kakšen lep sporočilen PPT. 
Povabimo jih lahko k spontanim prošnjam ali zahvalam. Spovedovanje lahko 
poteka tudi med delavnicami ali popoldansko igro. Poskrbimo za red in primerno 
ozračje – glasbo, sceno ….)

2. možnost: izdelajo strip iz današnje zgodbe (ne zgolj zgoraj navedeni 
svetopisemski odlomek, ampak od zadnje večerje naprej – kar je bilo 
v zgodbi)

MOLITEV

Znamenje križa

hvala ti, jezus, da si nam vedno pripravljen odpustiti. dovolj ti je, da nam 
je žal in pridemo k tebi ter te prosimo odpuščanja. hvala ti, jezus, tudi za sveto 
spoved, v kateri nam odpustiš naše grehe! hvala, da smemo živeti kot tvoji pri-
jatelji in od tebe prejeti moč in veselje.

Oče naš
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4. dan:
 Vrednota: pripadnost
 Simbol: osebna izkaznica
 Ključ dneva: »gospod, ti vse veš! ti veš, da te ljubim.« (jn 21, 17a)

CILJI 
•	 Spoznavni: Spoznati, da pripadam jezusu
•	 Doživljajski: biti vesel, ker pripadam jezusu
•	 Dejavnostni: izpovedati pripadnost

sKUPNI UVOd

OBNOVITEV ZGODBE
Kaj smo danes izvedeli o Petru? da kar ni mogel verjeti ženam, da je jezus vstal 

od mrtvih. ali je Peter pohitel h grobu? da, in janez tudi. hotela sta se prepričati. 
grob je bil res prazen. Kam pa je potem odšel Peter in drugi apostoli? nazaj v 
galilejo. in spet so šli lovit ribe. Pa so kaj ujeli? ne, nič. na obali pa jih 
je nekdo čakal – kdo je bil to? da, jezus. Peter je prišel k jezusu 
in imela sta zelo pomemben pogovor. Kaj ga je jezus vprašal? 
Kolikokrat ga je jezus to vprašal? in kaj mu je Peter odgovoril? 

KLJUČ DNEVA
da, prav te Petrove besede so današnji ključ dneva: »Go-

spod, ti vse veš! Ti veš, da te ljubim.«

VREDNOTA
S tem, ko je Peter jezusu zagotovil, da ga ima rad, mu je izrazil, da 

mu hoče vedno pripadati. današnja vrednota je: pripadnost.

SIMBOL
Simbol pripadnosti pa je osebna izkaznica.

AKTUALIZACIJA
Pred otroke naj prideta dva animatorja. eden drži v roki veliko karto z vpraša-

jem, drugi pa veliko karto s srcem. drugi karto še skriva. Prvi animator se sprašuje: 
“Kaj naj odgovorim jezusu? Vprašal me je, ali ga imam rad? Pojma nimam. to 
je težko. Včasih se svojim sošolcem, ko me vprašajo, če sem šel k maši, zlažem, 
da nisem šel. Veš, če jim rečem, da sem šel, me zafrkavajo. Kako naj vem, če me 
ima jezus še rad, ko pa sem jaz tako neodločen?” drugi animator mu odgovori: 
“Veš, jezus te ima vedno rad. Ve tudi to, da ga imaš ti rad, čeprav se včasih to bojiš 
naglas priznati. Le pogum. ti mu kar pokaži svojo pravo karto … Povej mu, da 
ga imaš rad.“ drugi animator se obrne tudi k otrokom in jih povabi: “S svojimi 
animatorji boste danes tudi vi razmišljali o sebi, o Petru in o jezusu ter skupaj 
odgovorili na jezusovo vprašanje, ali ga imate radi?”

A – ZA MLAjŠe

Pripomočki: listi s skupinami, pisala, napisi z besedami SP, Sveto pismo, kartonč-
ki za osebne izkaznice, velik papir za izdelavo plakata, košarice z napisi skupin.

PESMI
Želel si, da bi pasel jagnjeta, Ko čutiš to, Vrnil se bom, Zdaj sem tu, moj bog, 

Vsi, ki upajo vanj, Ljubezen me spreminja

VSTOPNO MESTO 
Po prostoru razporedimo liste (prilepimo na steno ali položimo na tla) z 

napisi različnih skupin, katerim pripadajo otroci: ministranti, skavti, taborniki, 
nogometaši, košarkarji, pevci, igralci … Otroke povabimo, da se razporedijo po 
prostoru glede na to, kateri skupini pripadajo. Ker je verjetno kar nekaj otrok, 
ki pripadajo več skupinam, jim naročimo, naj si izberejo tisto, kateri namenijo 
največ časa, za katero so pripravljeni narediti največ, od katere ne bi želeli iti … 
Povabimo jih, da vsak pove, zakaj so se odločili ravno za izbrano skupino, kaj 
jim pripadnost tej skupini pomeni. Kaj delajo v tej skupini? ali kaj dobijo v tej 
skupini? Kaj pa družina? je tudi to skupina? Kaj delate v družini? Kaj dobite v 
družini? Potem povzamemo: če smo del neke skupine, moramo za to, da nam 
je v tej skupini lepo, zanjo tudi kaj dobrega narediti. Če tako delamo, tudi drugi 
nam naredijo kaj lepega in se imamo v skupini lepo. Pomembno pa je, da se za 
vse, kar prejmemo, znamo tudi zahvaliti in se tega veseliti.

ali je tudi apostol Peter pripadal kakšni skupini? da, najprej ribičem, potem 
apostolom. ali je pripadal tudi jezusu? je bil njegov prijatelj? Peter je v današnji 
zgodbi jasno povedal, da ima rad jezusa, da mu želi pripadati in da je pripravljen 
narediti, kar mu bo jezus naročil, saj ve, da bo to v dobro vseh. 

OZNANILO
Pogovor med Petrom in jezusom je natančno zapisal evangelist janez, ki je 

bil tudi zraven.

Iz Svetega pisma preberemo odlomek Jn 21,15–18
Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš 

bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« 
na sredino kroga položimo list z napisom: »da, gospod, ti veš, da te imam rad.« 
Rekel mu je: »Hrani moja jagnjeta!« Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov 

sin, ali me ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« 
na sredino kroga položimo list z napisom: »da, gospod, ti veš, da te imam rad.« 
Rekel mu je: »Pasi moje ovce!« Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me 

imaš rad?« Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: »Ali me imaš rad?« in mu 
je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« 

na sredino kroga položimo list z napisom: »gospod, ti vse veš, ti veš, da te 
imam rad.«

»Gospod, ti vse veš! ti veš, da te ljubim.«
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jezus mu je rekel: »hrani moje ovce! resnično, resnično, povem ti: Ko si bil 
mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se postaraš, boš raztegnil 
roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.«

Kaj je jezus vprašal Petra? jezus je Petra spraševal, če ga ima rad. Kar trikrat. 
Kaj mu je odgovoril Peter? jezus mu je zatem dal nalogo, da pase njegova jagnjeta 
in njegove ovce. Kaj pa to pomeni? da je Petra izbral za voditelja vseh jezusovih 
prijateljev – vseh kristjanov. danes temu voditelju rečemo papež. apostol Peter 
je bil prvi papež. 

DEJAVNOST
tudi mi pripadamo jezusu. Pri krstu smo mu začeli pripadati. Postali smo del 

velike skupnosti kristjanov. Kristjani se zbiramo v cerkvah, župnijah. tu se lahko 
vključimo v različne skupine. Obiskujemo verouk, pevski zbor, oratorij, smo 
ministranti, skavti … Otrokom razdelimo kartončke. nanj vsakdo nariše sebe, 
napiše svoje ime, lahko doda prstni odtis … V skupnem prostoru, molitvenem 
kotičku, cerkvi ali na drugem primernem prostoru imamo razporejene košarice 
z napisi skupin, ki delujejo v vaši župniji in se otroci lahko vključijo vanje: verouk, 
pevski zbor, ministranti, skavti, oratorij … Svoj kartonček dajo otroci v pravo 
košaro. Kasneje animatorji njihove kartončke nalepijo na skupen plakat in na ta 
način izdelajo osebno izkaznico župnije.

MOLITEV
danes je jezus nam vsem postavil pomembno vprašanje: “ali me imaš rad?” 

Včasih je težko odgovoriti pritrdilno. a ker pripadamo jezusovi skupnosti, drug 
drugemu kažemo, kako nas ima jezus rad in tako tudi lažje odgovarjamo na 
njegovo vprašanje z “da”. 

danes mu bomo skupaj odgovorili, da ga imamo radi in da si želimo opravljati 
nalogo, ki jo je izbral za nas.

Znamenje križa

Podajmo si roke in zmolimo:
Oče naš

Preden se razidemo, vsak na čelu pokriža svojega desnega soseda.

b – ZA sTARejŠe

Pripomočki: listi s skupinami, pisala, napisi z besedami SP, Sveto pismo, velik 
plakat z osnutkom osebne izkaznice župnije. animator že vnaprej pomisli, kakšno 
dobro delo bi lahko njegova skupina opravila za celoten oratorij (glej: dejavnost)

PESMI
Želel si, da bi pasel jagnjeta, Ko čutiš to, Vrnil se bom, Pričeval ljubezen bom, 

Kako lepo je, Vsi, ki upajo vanj, Školjke

VSTOPNO MESTO
Po prostoru, kjer se zbiramo z otroki h katehezi, razporedimo liste (prilepimo 

na steno ali položimo na tla) z napisi različnih skupin, katerim pripadajo otroci: 
ministranti, skavti, taborniki, nogometaši, košarkarji, pevci, igralci … Otroke 
povabimo, da se razporedijo po prostoru glede na to, kateri skupini pripadajo. 
Ker je verjetno kar nekaj otrok, ki pripadajo večim skupinam, jim naročimo, naj 
si izberejo tisto, kateri namenijo največ časa, za katero so pripravljeni narediti 
največ, od katere ne bi želeli iti … na ta način so se oblikovale skupine. Vsaki 
skupini damo list, na katerega naj na eno stran zapišejo, kaj vse dobijo v tej sku-
pini, na drugo stran pa naj napišejo, kaj vse morajo dati, da skupina živi. npr. pri 
nogometaših dobijo priložnost za pridobivanje kondicije, dajejo pa svojo energijo, 
da lahko ekipa sploh zmaga, saj v nogometu posameznik ne more igrati. Za to 
dejavnost damo otrokom 5 minut. Potem jih povabimo, da se usedejo nazaj v 
krog. Vsaka skupina predstavi svoje ugotovitve. Potem povzamemo: če pripa-
damo neki skupini, moramo vedno nekaj vložiti, da skupina dobro dela, veliko 
pa tudi dobimo za svojo rast. Prav tako je v družini. Če hočemo, da se imamo v 
njej vsi lepo, mora vsak po svojih močeh prispevati k njenemu delovanju. Ker 
vsak nekaj vloži, lahko drugi to prejmejo. Če torej jaz nič ne dajem, drugi ne 
morejo nič prejeti - zato tudi obratno, če drugi nič ne dajejo, jaz nič ne prejmem 
v skupini. Pomembno pa je, da se za vse, kar prejmemo, znamo tudi zahvaliti in 
se tega veseliti.

Peter je v današnji zgodbi jasno pokazal (kesanje, ker je v ključnem trenutku 
jezusa pustil samega in trikratna pritrditev na vprašanje, ali ima jezusa rad), da 
želi pripadati jezusu, njegovi skupnosti, in da je pripravljen narediti, kar mu bo 
jezus naročil, saj ve, da bo to v dobro vseh. 

OZNANILO
ta pogovor med jezusom in Petrom se je zgodil na obali tiberijskega jezera. 

bilo je že po jezusovem vstajenju. evangelist janez, ki je bil tudi zraven, je na-
tančno zapisal. 

Iz Svetega pisma preberemo odlomek Jn 21,15–18.
Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš 

bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« 
na sredino kroga položimo list z napisom: »da, gospod, ti veš, da te imam rad.« 
Rekel mu je: »Hrani moja jagnjeta!« Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov 

sin, ali me ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« 
na sredino kroga položimo list z napisom: »da, gospod, ti veš, da te imam rad.« 
Rekel mu je: »Pasi moje ovce!« Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me 

imaš rad?« Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: »Ali me imaš rad?« in mu 
je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« 

na sredino kroga položimo list z napisom: »gospod, ti vse veš, ti veš, da te 
imam rad.«
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»varujte Božjo čredo!«

jezus mu je rekel: »hrani moje ovce! resnično, resnično, povem ti: Ko si bil 
mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se postaraš, boš raztegnil 
roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.«

Kaj je jezus vprašal Petra, in to kar trikrat? Kaj mu je odgovoril Peter? da ga 
ima rad. Če imaš nekoga rad, pomeni, da mu na nek način pripadaš. Peter je s 
tem povedal, da pripada jezusu. Kaj je jezus Petru zaupal, ko mu je ta izpovedal 
pripadnost? dal mu je nalogo, da pase njegova jagnjeta in njegove ovce. Kaj pa 
to pomeni? da je Petra izbral za voditelja njegove skupnosti – kristjanov. 

Kaj pa smo še o Petru izvedeli iz današnjega dramskega prizora? je bil pre-
pričan, da ga jezus še hoče za prijatelja? da bi mu jezus zagotovil, da mu je vse 
odpustil, ga je trikrat vprašal kot ga je prej Peter trikrat zatajil. Petrova zatajitev 
ni bila ovira, da mu ne bi zaupal zelo pomembne naloge. jezus  je videl v Petrovo 
srce in je vedel, da je za skupnost, ki jo je vodil jezus, Peter res pripravljen veliko 
narediti. Predvsem zato, ker je imel jezusa res rad. 

DEJAVNOST
Če bi zdajle prišel jezus k nam in vsakega vprašal: Manca, andreja, rok …, ali 

me ljubiš? Kako bi odgovoril jezusu? ga imam rad? Kako pokažem, da pripadam 
jezusu, skupnosti kristjanov? del jezusove skupnosti je tudi naša župnija. naša 
skupina pripada tej župniji in je tudi dolžna, da naredi zanjo kaj dobrega. Sku-
pina si izbere neko dobro delo, ki ga lahko opravi v kratkem času, bo pa izražala 
njihovo pripadnost in ljubezen do župnije – primer: lahko pometejo cerkev, na 
oratorijskem prizorišču poberejo papirčke, očistijo svečnike …

izdelamo osebno izkaznico župnije. animatorji lahko že vnaprej pripravijo 
velik plakat, na katerega naredijo osnutek osebne izkaznice župnije: zavetnik, 
podružnice, zavetniki podružničnih cerkva, župnik, kaplan, skupine v župni-
ji … Otroci zatem vpisujejo, rišejo, kje je njihovo mesto v župniji, mesto njihove 
oratorijske skupine, kar vedo o župniji, pa drugi še niso vpisali. 

MOLITEV
danes je jezus nam vsem postavil pomembno vprašanje: “ali me imaš rad?” 

Včasih je težko odgovoriti pritrdilno. a ker pripadamo jezusovi skupnosti, drug 
drugemu kažemo, kako nas ima jezus rad in tako tudi lažje odgovarjamo na 
njegovo vprašanje z “da”. 

danes mu bomo skupaj odgovorili, da ga imamo radi in da si želimo opravljati 
nalogo, ki jo je izbral za nas.

Znamenje križa

Podajmo si roke in zmolimo:
Oče naš

Preden se razidemo, vsak na čelu pokriža svojega desnega soseda.

5. dan:
 Vrednota: papeštvo
 Simbol: pastirska palica
 Ključ dneva: »Varujte božjo čredo!« (prim. 1Pt 5,2)

CILJI
•	 Spoznavni: Spoznati papeža Frančiška.  
•	 Doživljajski: Sprejeti papeža za svojega pastirja.  
•	 Dejavnostni: Papeža Frančiška vzeti za zgled. 

sKUPNI UVOd

OBNOVITEV ZGODBE
ali nas danes apostol Peter kaj spominja na jezusa? da, Sveti duh je Petru dal 

jezusovo moč, da je delal čudeže: ozdravil je hromega človeka, obudil je mrtvo 
ženo in znal je govoriti tuje jezike, da so ga lahko vsi razumeli, ko jim je oznanjal 
jezusa. Zdaj je bil res Peter – skala, trden, pogumen, pravi pastir.

SIMBOL
Simbol za pastirja je pastirska palica, s katero si pomaga na paši. Včeraj smo 

spoznali, da je jezus Petru dal nalogo pastirja. danes nas bo simbol pastirske 
palice spominjal, da je bil Peter pastir – voditelj in da je tudi današnji papež 
Frančišek pastir – voditelj vseh kristjanov po vsem svetu.

KLJUČ DNEVA
Papež kot dobri pastir vodi in varuje božje ljudstvo. 

na to nas bo spomnil današnji ključ dneva: »Varujte 
Božjo čredo!«

VREDNOTA
Papeštvo: apostol Peter je bil prvi papež. Vse do danes 

Cerkev, to je kristjane vodijo papeži. 

AKTUALIZACIJA
animator pride na oder oblečen kot pastir in v roki ima pa-

stirsko palico. Pove jim, da je dober pastir in da zna dobro voditi 
čredo po najboljših pašnikih. Otroke vpraša, če so kaj videli božjo 
čredo in njenega glavnega pastirja. Preveri, če otroci sploh vedo, kdo je glavni 
pastir in kdo božja čreda. Pove jim, da je sedanji glavni pastir božje črede papež 
Frančišek, ki ga bodo bolje spoznali tudi pri katehezah.
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A – ZA MLAjŠe

Pripomočki: Sveto pismo, kamni, kamenčki, koščki lesa (morda breze), sličice 
papeža Frančiška, mekol lepilo, figurice ovčk in pastirja, napisi: prostovoljno, 
zgled, ponižnost.

PESMI
Zdaj sem tu, moj bog, ti si moj prijatelj, Vlij mi olja, V življenje z jezusom, 

Peter skala, Želel si, da bi pasel jagnjeta

VSTOPNO MESTO
danes smo v zgodbi spoznali, da je bil Peter prvi. Prvi kdo? ali se spomnite, 

kako je jezus poimenoval Petra? ja, rekel mu je: "ti si Peter skala in na to skalo bom 
sezidal svojo Cerkev." O tem smo veliko govorili že drugi dan našega oratorija. 
danes bomo to skalo še nadgradili, kajti bog je želel na tej skali sezidati Cerkev.

no, pa poskusimo malo graditi.
Otroke razdelimo v dve skupini. Vsaki skupini damo nekaj kamnov in peska. 

iz njih gradijo cerkev.
iz kamnov in peska smo skušali zgraditi cerkev – to je cerkev, stavba, v kateri 

se zbiramo kristjani, saj v njej živi jezus. toda jezus je mislil na drugačno Cerkev, 
ko je rekel, da bo na Petru zgradil Cerkev – mislil je na ljudi, na nas kristjane. Peter 
in vsak papež mora biti trden kot skala, da lahko dobro vodi kristjane. 

OZNANILO
Sedaj pa poslušajmo in poglejmo, kaj je Peter kot vodja – prvi papež, svetoval 

ostalim vernikom. Spoznal je že, da pridejo tudi težave, in takrat je pomembno, 
da smo trdni v veri in da se opremo na jezusa, tako kot papež.  

Animator prebere iz Svetega pisma (1Pt 5,1–11)
Vsekakor pa starešine prosim jaz, ki sem sostarešina in priča trpljenja Kri-

stusa, in bom tudi sam deležen slave, ki se bo razodela: pásite Božjo čredo (pred 
otroke postavimo pastirja in nekaj ovčk), ki vam je zaupana, pazite nanjo, pa 
ne na silo, ampak prostovoljno (besedo napisano na listu položimo k čredi), 
v skladu z Božjo voljo. Ne zaradi grdega pohlepa po dobičku, ampak z voljnim 
srcem. Nikar ne nastopajte gospodovalno do tistega, kar vam je zaupano, ampak 
bodite čredi v zgled (položimo besedo zgled). In ko se bo razodel véliki pastir, 
boste dobili nevenljivi venec slave. Prav tako mlajši, podredite se starejšim. V 
medsebojnih odnosih se vsi oblecite v ponižnost (položimo napisano besedo), ker 
Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se pod močno Božjo 
roko, da vas ob svojem času poviša. Vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas.

Trezni bodite in budni! Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in 
išče, koga bi požrl. Uprite se mu, trdni v veri. Saj veste, da prav takšno trpljenje 
prenašajo vaši bratje, ki so po svetu. Bog vse milosti, ki vas je po Kristusu Jezusu 
poklical v svojo večno slavo, vas bo po kratkem trpljenju sam izpopolnil, utrdil, 
okrepil in postavil na temelj. Njemu oblast na veke. Amen.

Komu mislite, da je Peter pripovedoval te besede? Komu je naročil, naj pase 
božjo čredo? Kdo je božja čreda? to smo vsi kristjani. in vsi moramo skrbeti, da 
se božja čreda lepo pase. ni samo papež tisti, ki bi vodil, ampak tudi vsi ostali. 
Kako lahko pa vi pomagate, da se bo božja čreda lepo pasla?

Seveda pa ima vsaka čreda glavnega pastirja, tistega, ki ve, kje so pašniki; 
kje je dobra paša; kam je dobro peljati čredo. to je glavni pastir in pastir, ki vodi 
celotno božjo čredo, je papež. Petra, prvega papeža, je izbral sam jezus. Za njim 
je bilo še veliko papežev in sedaj imamo papeža Frančiška.

DEJAVNOST
animator otrokom pokaže sliko papeža Frančiška. Otroci naštevajo vse, kar 

vedo o njem. tisti, ki že znajo pisati, pa tudi zapišejo na plakat ob sliki. Spoznali 
ga bomo še bolj, saj je on dober zgled za naše življenje.

Otrokom preberemo kratek življenjepis o papežu Frančišku.
(Življenjepis papeža Frančiška - tukaj ali v prilogi:
Papež Frančišek se je prej imenoval Jorge Mario Bergoglio. Rodil se je v Argen-

tini. Njegov oče je bil železničar, mati pa gospodinja. V družini je bilo pet otrok. 
Rad je igral nogomet in plesal. Študiral je kemijo, nato pa se je odločil, da postane 
duhovnik in redovnik jezuit. Po letih priprave in študija je najprej postal jezuit, 
nato pa še duhovnik. 

Leta 1992 je bil imenovan za škofa v Argentini.
Ko se je nahajal v Evropi, je dvakrat obiskal Slovenijo.
13. marca 2013 je bil izvoljen za papeža. Izbral si je ime Frančišek, saj si po 

zgledu sv. Frančiška Asiškega prizadeva za reveže, za mir in dober odnos do narave. 
Papež Frančišek ima zelo rad Boga in ljudi; skromen je in preprost. S svojo 

preprosto, toplo in odločno besedo ogreva srca ljudi za Boga in pristno krščansko 
življenje.)

(na spletni strani oratorij.net lahko poiščete zanimivo risanko o papežu 
Frančišku.)

Vsak otrok nato dobi majhno sličico papeža Frančiška in košček lesa. Sličico 
prilepi na košček lesa. Če imate možnost pirografa, spodaj še napišejo: Papež 
Frančišek

MOLITEV

Znamenje križa

danes smo spoznali, da je voditelj-pastir vseh kristjanov papež Frančišek. 
hvala ti, dobri bog, za papeža Frančiška. Ohrani ga zdravega in veselega, trdnega 
v veri, tvojega dobrega prijatelja. Pomagaj mu, da bo za nas kristjane in za vse 
ljudi dobri pastir, ki skrbi za nas in nas dobro vodi. 

Tebe ljubim. Sveti Angel.

Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas!
V kolikor je mogoče, lahko prosite tudi duhovnika, da vaše spominke blagoslovi.
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medsebojnih odnosih se vsi oblecite v ponižnost (položimo napisano besedo), 
ker Bog se prevzetnim upira, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se pod močno 
Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi 
za vas.

Trezni bodite in budni! Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in 
išče, koga bi požrl. Uprite se mu, trdni v veri. Saj veste, da prav takšno trpljenje 
prenašajo vaši bratje, ki so po svetu. Bog vse milosti, ki vas je po Kristusu Jezusu 
poklical v svojo večno slavo, vas bo po kratkem trpljenju sam izpopolnil, utrdil, 
okrepil in postavil na temelj. Njemu oblast na veke. Amen.

Kdo je božja čreda in kdo je sedaj njen voditelj? ali smo lahko na nek način vsi 
njeni voditelji? Kaj je Peter izpostavil, da je pomembno, če vodimo božjo čredo? 
Včasih so voditelji različnih skupin prevzetni in želijo voditi na silo. Peter pa je 
izpostavil, da je potrebno voditi s ponižnostjo, s srcem, v skladu z božjo voljo. 
Paziti pa se je potrebno hudiča, ki ves čas čaka na preži. hudič, pa ne bo mogel 
nič, če bo naša vera trdna tudi v preizkušnjah, če bomo zaupali bogu in delali 
po božji volji in če se bomo pustili voditi našemu pastirju – papežu Frančišku.

DEJAVNOST
animator otrokom pokaže sliko papeža Frančiška. Otroci povedo, kaj vse 

vedo o njem. V parih ali trojicah dobijo kratek življenjepis, ki je razrezan na 
delčke. Sestaviti morajo življenjepis v pravem vrstnem redu.

Življenjepis papeža Frančiška
Papež Frančišek se je prej imenoval Jorge Mario Bergoglio. Rodil se je 17. 

decembra 1936 v Buenos Airesu v Argentini. Njegovi starši so bili italijanskega 
rodu. Oče Mario je bil železničar, mati Regina pa gospodinja. V družini je bilo 
pet otrok.

Kot mlad fant je bil Jorge Mario ljubitelj nogometa in je rad plesal. Diplomiral 
je iz kemijske tehnologije. Nato pa se je odločil, da postane duhovnik in se je vpisal 
v semenišče. Leta 1958 je vstopil v jezuitski noviciat in po končanem noviciatu 
postal redovnik jezuit. Po študiju filozofije in teologije je leta 1969 postal duhovnik. 
Leta 1992 je bil imenovan za škofa v Buenos Airesu.

Ko se je nahajal v Evropi, je dvakrat obiskal Slovenijo.
13. marca 2013 je bil izvoljen za papeža. Izbral si je ime Frančišek, saj si po 

zgledu sv. Frančiška Asiškega prizadeva za reveže, za mir in dober odnos do narave. 
Znan je po globokem duhovnem življenju, osebni skromnosti, zvestobi tradiciji, 
prizadevanju za socialno in družbeno pravičnost. S preprosto, toplo in odločno 
besedo ogreva srca ljudi za Boga in pristno krščansko življenje.

(nekaj več o papežu Frančišku je tudi na spletu in na spletni strani oratorij.net.)

1. možnost: Vsak dobi majhno sličico papeža Frančiška in košček lesa. Sličico 
prilepi na les. Če imamo pirograf, spodaj napišemo: Papež Frančišek

2. možnost: Kviz o papežu Frančišku (oratorij.net)

b – ZA sTARejŠe

Pripomočki: Sveto pismo, večji kamen, karte, lego kocke, razrezan življenjepis 
papeža Frančiška, koščki lesa, sličice papeža Frančiška, mekol lepilo, figurice ovčk 
in pastirja, napisi: ne na silo, prostovoljno, z voljnim srcem, zgled, ponižnost, 
trezni, budni, trdni v veri.

PESMI
Zdaj sem tu, moj bog, ti si moj prijatelj, Vlij mi olja, V življenje z jezusom, 

Spremenil srca je, Pridi, Sveti duh, luč srca, Peter skala, hodil bom, gospod, 
hej, brat, Pričeval ljubezen bom

VSTOPNO MESTO
danes smo v zgodbi spoznali, da je bil Peter prvi papež. S katerimi besedami ga 

je jezus poimenoval? Zakaj mu je rekel 'skala'? Pred otroke položimo velik kamen. 
Zakaj je uporabil tako trdo besedo, zakaj ga ni poimenoval s kakšno bolj nežno 
besedo? Veliko smo o govorili o skali in naši veri že drugi dan našega oratorija. 
Vendar Peter ni samo skala, je posebna skala, na katero je sezidal svojo Cerkev. 
na katero Cerkev je jezus mislil? ali je mislil na poslopje? ne, mislil je na ljudi, 
na vernike – kristjane; mi smo Cerkev, pisana z veliko začetnico.

Otroke razdelimo v dve skupini. eni skupini damo karte, drugi lego kocke. 
damo jim navodilo, da iz materiala, ki so ga dobili, zgradijo cerkev. 

iz kart je težko oz. nemogoče kaj zgraditi, sproti se podira, karte so gladke in 
se ne prilegajo druga drugi, vsaka ostaja sama. S kockami pa je drugače: prilaga-
jajo se druga drugi, držijo skupaj in iz njih lahko zgradiš, kar želiš. Podobno je z 
nami: če držimo skupaj, se prilagajamo drug drugemu, smo trdni, lahko nekaj 
nastane iz nas. Če pa smo kot karte, sami zase, drsimo sem in tja, se vse skupaj 
le podira, se ne more graditi skupnosti. 

jezus je prvega papeža Petra poimenoval skala, ker je predstavljal trdnost v 
veri. Kajti, če niso temelji trdni, se vse lahko ob najmanjši nevihti ali napadu podre.

OZNANILO
Peter, prvi papež, se je zavedal, da je pomembno biti trden v veri, saj pridejo 

tudi preizkušnje. Poslušajmo, kaj je svetoval ostalim vernikom.  (tudi pred sta-
rejše otroke lahko polagate čredo in zapisane besede, saj bo tako božja besede 
še bolj prišla do izraza.)

Animator prebere iz Svetega pisma (1Pt 5,1–11)
Vsekakor pa starešine prosim jaz, ki sem sostarešina in priča trpljenja Kri-

stusa, in bom tudi sam deležen slave, ki se bo razodela: pásite Božjo čredo (pred 
otroke postavimo pastirja in nekaj ovčk), ki vam je zaupana, pazite nanjo, pa 
ne na silo, ampak prostovoljno (besedo napisano na listu položimo k čredi), 
v skladu z Božjo voljo. Ne zaradi grdega pohlepa po dobičku, ampak z voljnim 
srcem. Nikar ne nastopajte gospodovalno do tistega, kar vam je zaupano, ampak 
bodite čredi v zgled (položimo besedo zgled). In ko se bo razodel véliki pastir, 
boste dobili nevenljivi venec slave. Prav tako mlajši, podredite se starejšim. V 
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MOLITEV

Znamenje križa

danes smo spoznali, da je pomembno, da je naša vera trdna tako kot skala. 
Zgled trdnosti v veri nam je papež, ki je pastir vseh nas kristjanov. gospod, 
prosimo te za papeža Frančiška: daj, da bo znal poslušati tvojega Svetega duha, 
da bo imel ljubeče srce, kot jezus in jasno besedo za vse nas.

Tebe ljubim. Sveti Angel.

Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas!

V kolikor je mogoče, lahko prosite tudi duhovnika, da vaše spominke blagoslovi.

6. dan:
 Vrednota: neustrašnost
 Simbol: riba
 Ključ dneva: »na tvojo besedo.« (Lk 5,5)

CILJI
•	 Spoznavni: bog mi daje pogum za dobro.
•	 Doživljajski: Občudujem Petrov pogum
•	 Dejavnostni: naredim(o) dobro delo, ki zahteva pogum

sKUPNI UVOd

OBNOVITEV ZGODBE
Kaj pa se je danes zgodilo z apostolom Petrom? da, odšel je celo v rim ozna-

njat jezusa. Kmalu so tam začeli preganjati kristjane, zato so se ti morali skrivati. 
Petra so prepričali, da bi raje zapustil rim in šel oznanjat v varnejše kraje. a na 
poti ga je srečal jezus in mu rekel, naj gre v rim, še enkrat dat življenje. Peter je 
razumel, da ni prav, da zapusti rim in se je vrnil. bil je neustrašen.

VREDNOTA
današnja vrednota neUStraŠenOSt nas bo spomnila na Pe-

trovo neustrašnost in tudi na to, da se nam z jezusom ni ničesar bati. 

KLJUČ DNEVA
Peter je tako ponovil, kar je rekel že pred veliko leti, ko ga je jezus 

poklical: »na tvojo besedo.«

SIMBOL
Kaj pa je današnji simbol, bomo videli v nadaljevanju.

AKTUALIZACIJA
Pantomima. animator se sprehaja po prostoru (dvorani) in sreča drugega 

animatorja. Pokaže mu list z narisanim znamenjem ribe. drugi ga začudeno 
pogleda in odideta vsak svojo pot. Sreča tretjega animatorja. tudi temu pokaže 
list s simbolom ribe. ta iz žepa prav tako potegne list in pokaže na njem znamenje 
ribe. Skupaj odideta naprej. tako se s simbolom ribe zbere nekaj animatorjev. 
Lahko npr. stopijo v krog in odprejo Sveto pismo.

ti naši animatorji so nam sedaj predstavili prve kristjane. Med seboj so se 
spoznali po znamenju ribe. Zbirali so se skupaj, da so obhajali sveto mašo. tudi 
apostol Peter, prvi papež, je bil med njimi. 

Simbol, ki nas bo spremljal danes in je tudi simbol kristjanov, je riba.

A – ZA MLAjŠe

Pripomočki: Sveto pismo, ribice iz kartona + magnet, palica za lovljenje rib, 
potrebno za peko piškotov, misli z ribicami

PESMI
bodi z menoj, Zdaj sem tu, moj bog, Vsi, ki upajo vanj, Upaj in veruj, ti me 

vodiš, gospod, Ljubezen me spreminja, hej, brat

MOLITEV

Znamenje križa

dobri nebeški  Oče, ti si dal Petru, da te je pogumno oznanjal. Šel je celo v 
rim in se ni ustrašil niti takrat, ko so preganjali kristjane. Zaupal je, da je jezus 
z njim in mu vsak dan znova zagotavljal: »na tvojo besedo!«

jezus, daj tudi nam danes pogum, da bomo na tvojo besedo delali dobro!

Oče naš

Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas!

VSTOPNO MESTO

Igra: lovljenje rib

toliko ribic, izrezanih iz kartona, kolikor je otrok. na vsaki je magnet in na ribi 
napisano ihtiS. Palica, na kateri je privezana vrvica, ki ima na koncu kovinsko 
sponko, na katero se lahko ujame ribica z magnetom.

Vsak otrok poskuša ujeti svojo ribo.
Ko ima vsak svojo ribo: ali vas riba spomni na kaj iz današnje zgodbe? da, 

prvi kristjani so imeli za svoj skrivni znak simbol ribe. Zakaj ravno ribo? da, 
nekateri apostoli so bili prej ribiči, tudi Peter je bil in ko mu je jezus po nekem 
neuspešnem ribolovu rekel, naj še enkrat vrže mreže za lov, mu je Peter odgo-
voril: »na tvojo besedo bom vrgel mreže!« in ulovil je ogromno rib. Pozneje se 
je velikokrat spomnil na to, kako ima jezus učinkovito besedo. Ko je jezus že šel 

»n
a tvojo besedo.«
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v nebesa, je Peter velikokrat v svojem srcu vprašal jezusa: jezus, kaj naj storim? 
in je prisluhnil in slišal jezusov odgovor ter mu odgovoril: jezus, na tvojo besedo 
bom storil to! tako je na jezusovo besedo odšel celo do rima. to je zelo daleč. 
Če bi hodil peš, bi hodil več mesecev, pa še morje je vmes.

Kristjani so imeli torej za simbol ribo, ker je to pomenilo, da so bili prej ribi-
či, pomenilo pa je še nekaj drugega: V grščini se ribi reče: ihtiS. te črke pa so 
pomenile: jezus Kristus, božji Sin, Odrešenik.  

OZNANILO
Kristjani so tako s simbolom ribe pokazali, da pripadajo jezusu in da je jezus 

božji Sin in Odrešenik. tudi Peter je uporabljal ta simbol. Vedno ko je narisal 
ribo, se je spomnil na jezusa in je s tem drugim sporočil, da je jezusov učenec.

Zakaj pa so kristjani uporabljali skriven znak? Vsem ljudem jezus ni bil všeč, 
niso verovali, da je res božji Sin, morda so bili nevoščljivi, ker je jezus delal ču-
deže, oni pa jih niso mogli. Pričakovali so drugačnega Odrešenika. niso mogli 
sprejeti, da je jezus božji Sin. S kristjani so začeli grdo ravnati. toda kristjani so 
bili pogumni. 

Preberimo v Svetem pismu, kako so ravnali s Petrom, ko je bil še v Jeru-
zalemu, in kako je bil Peter pogumen: apd 5,27–32.42

Pripeljali so apostole in jih postavili pred véliki zbor. In véliki duhovnik jih 
je zasliševal: »Ali vam nismo zabičali, da ne smete učiti v tem imenu? Glejte, vi 
pa ste Jeruzalem napolnili s svojim naukom in hočete nad nas priklicati kri tega 
človeka!« Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami: »Bogu se je treba pokora-
vati bolj kot ljudem! Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ 
in usmrtili. Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico, da bi 
Izraelu dal spreobrnjenje in odpuščanje grehov. In mi smo priče teh dogodkov, pa 
tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu pokorni.« Dan za dnem so v templju 
in po hišah neutrudno učili in oznanjali evangelij o Kristusu Jezusu.

Potem je jezus rekel Petru, naj gre oznanjat v rim in Peter je rekel: »na tvojo 
besedo, jezus, grem!« in je šel. rim je bil že takrat zelo veliko mesto. Peter je bil 
doma iz majhnega ribiškega mesteca, a vendar se ni bal. neustrašeno je oznanjal 
jezusa in potem tudi dal življenje za jezusa in prišel k njemu v nebesa. Peter je 
bil prvi papež, potem so izvolili drugega papeža in tako do danes. Kako je ime 
današnjemu papežu?

DEJAVNOST
•	 Peka piškotov: pečemo piškote v obliki ribice.
•	 Priprava misli: na listke z obrisom ribe pišejo misli: lahko svetopisemske 

citate – morda kar te, ki so bili ključi dneva letošnjega oratorija. Otroci, 
ki še ne znajo pisati, naj rišejo apostola Petra, jezusa … 

•	 Lahko se dogovorite, da greste kot celotni oratorij za kakšno uro v me-
sto, vas, trgovski center … in tam med ljudi razdelite piškote in misli. 
Lahko se zberete na trgu, odigrate en prizor iz zgodbe, se greste kakšen 
bans … in s tem, kar ste, oznanjate, da ste veseli, neustrašni kristjani.

b – ZA sTARejŠe

Pripomočki: Sveto pismo, potrebno za peko piškotov, listki z obrisom ribice in misli.

PESMI
bodi z menoj, Zdaj sem tu, moj bog, Vsi, ki upajo vanj, Upaj in veruj, ti me 

vodiš, gospod, Ljubezen me spreminja, hej, brat

MOLITEV
Znamenje križa
jezus, apostol Peter je na tvojo besedo odšel za teboj in postal tvoj učenec. na 

tvojo besedo je odšel tudi v rim in te tam neustrašeno oznanjal. hvala, da te je 
poslušal in ti zaupal! hvala za njegovo neustrašenost! naj tudi mi slišimo tvojo 
besedo in pogumno storimo, kar ti želiš.

Oče naš.
Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas!

VSTOPNO MESTO
Vsak udeleženec dobi ribo. na eni strani je napis »ἸΧΘΥΣ«, na drugo pa sami 

napišejo: »jezus Kristus, božji Sin, Odrešenik«.
Prvi kristjani so za svoje skrivno prepoznavno znamenje uporabljali simbol 

ribe. Zakaj? da, v Svetem pismu je večkrat omenjena: nekateri jezusovi apo-
stoli so bili ribiči; jezus je pomnožil kruh in ribe, po neuspešnem ribolovu  so 
na jezusovo besedo ujeli ogromno rib … Predvsem pa je beseda riba v stari 
grščini sestavljena iz črk ihtiS, ki so prvim kristjanom predstavljale kratice 
za jezusa: jezus, Kristus, božji Sin, Odrešenik. Ko so narisali znamenje ribe, so 
s tem pokazali, da so kristjani. Če je drugi razumel to znamenje, je pomenilo, 
da je tudi on kristjan, če ga ni, je pomenilo, da ni kristjan. Zakaj pa so upora-
bljali skrivno znamenje? Se jim je krščanstvo zdelo nekaj sramotnega in so se 
sramovali ali bali pokazati pred drugimi, da so kristjani? nasprotno! bili so 
ponosni, da so kristjani. Pripadati jezusu, imeti v sebi božje življenje, hraniti 
se z jezusom – evharistijo, je bilo zanje zelo, zelo pomembno. Vsem ljudem 
pa ni bilo. Že mnogi judje niso sprejeli jezusa, zato tudi ne njegovih učencev. 
Vemo, da je njihovo nestrinjanje in sovraštvo do jezusa šlo tako daleč, da so 
ga celo pribili na križ. toda jezus nas ima tako rad, da je šel tudi v smrt, da nas 
je odrešil – smrti in greha, ki nas vodi v smrt. jezus je močnejši od smrti in je 
vstal od mrtvih. njegovi apostoli so se sprva bali, ko pa jim je dal svojo moč, 
svojega Svetega duha, so postali tudi oni neustrašeni. Poglejmo v Sveto pismo, 
kaj se je kmalu zgodilo s Petrom in apostoli.

OZNANILO apd 5,27–32.42
Pripeljali so apostole in jih postavili pred véliki zbor. In véliki duhovnik jih 

je zasliševal: »Ali vam nismo zabičali, da ne smete učiti v tem imenu? Glejte, vi 
pa ste Jeruzalem napolnili s svojim naukom in hočete nad nas priklicati kri tega 
človeka!« Peter in apostoli pa so odgovorili z besedami: »Bogu se je treba pokora-

– 
6. 

da
n

– 
6. 

da
n



ka
te

h
ez

e

108

vati bolj kot ljudem! Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ 
in usmrtili. Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico, da bi 
Izraelu dal spreobrnjenje in odpuščanje grehov. In mi smo priče teh dogodkov, pa 
tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal njim, ki so mu pokorni.« Dan za dnem so v templju 
in po hišah neutrudno učili in oznanjali evangelij o Kristusu Jezusu.

Peter je bil neustrašen. in tudi drugi apostoli. na jezusovo besedo je odšel celo 
v rim in tam oznanjal jezusa. Vendar tudi tam vsi niso sprejeli jezusovih učencev. 
Začeli so jih preganjati. ti so se zato zbirali v katakombah – podzemnih grobnicah. 
tam so obhajali sv. mašo – poslušali božjo besedo, se hranili z jezusom (obhajilom), 
se med seboj družili. bili so veseli in pogumni. toda preganjanje kristjanov je bilo 
vedno hujše. Mnogi so zato zapuščali rim, da bi si rešili življenje. tudi apostola 
Petra so nagovarjali, naj odide iz rima, saj on res ne sme umreti! Kdo jih bo potem 
vodil? On je namreč jezusov namestnik, prvi papež. Peter se ni bal, a vendar ni 
vedel, kaj naj stori. na jezusovo besedo je ostal v rimu in dal življenje za jezusa. a 
njegovo življenje se s smrtjo ni končalo. je kot seme, ki umre, da da novo življenje: 
živi naprej v nebesih in še naprej pomaga ljudem na zemlji. Kdo vse ga ima za 
svojega zavetnika? da, tisti, ki jim je ime Peter, Petra, pa tudi papež, škofje, ribiči …

Pri krstu smo tudi mi prejeli božje življenje, jezusova beseda ima zato v nas 
moč. Od nas pa je odvisno, koliko dovolimo jezusu, da lahko dela v nas in po 
nas. Od nas je odvisno, koliko poslušamo jezusa in mu verjamemo, koliko pa 
poslušamo druge glasove in dovolimo, da preglasijo jezusov glas. jezus se namreč 
ne vsiljuje, ni nasilen, pušča nam svobodo. a tistemu, ki ga želi poslušati in živeti 
z njim, daje svojo moč.

MOLITEV

Znamenje križa

dobri jezus, pri krstu sem postal kristjan. imam novo, božje življenje, ki mi 
ga nihče ne more vzeti in ga tudi smrt ne more uničiti. hvala, da me očiščuješ 
grehov! hvala za neustrašenost, ki mi jo daješ! Pomagaj mi prisluhniti, kaj mi 
govoriš ti in pogumno reči: jezus, na tvojo besedo!

Slava Očetu.

Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas!

DEJAVNOST
•	 Peka piškotov: pečemo piškote v obliki ribice.
•	 Priprava misli: na listke z obrisom ribe pišejo misli: lahko svetopisemske 

citate – lahko jih izberete iz letošnjih svetopisemskih odlomkov; lahko 
tudi misli papeža Frančiška.

•	 Lahko se dogovorite, da greste kot celoten oratorij za kakšno uro v me-
sto, vas, trgovski center … in tam med ljudi razdelite piškote in misli. 
Lahko se zberete na trgu, odigrate en prizor iz zgodbe, se greste kakšen 
bans … in s tem, kar ste oznanjate, da ste veseli, neustrašeni kristjani.
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UVOd
Kateheze za predšolske otroke so narejene v kombinaciji z dejavnostmi. Zanje 

niso posebej narejene delavnice, temveč se vse skupaj prepleta. Zato kateheze 
trajajo dlje časa. Za vsako katehezo je predvideno 90 minut. Seveda se lahko 
dejavnost podaljša ali po potrebi skrajša (kakšen element lahko izpustimo). 

Od drugih katehez se razlikuje po tem, da na začetku ni molitve. Molitev je le 
na koncu. Otroci se morajo na začetku najprej malo razgibati, zato imamo vedno 
v uvodni dejavnosti kako aktivnost, ki naj ne bo krajša od 15 minut. Ker otroci 
sedijo že med igro in skupnim uvodom v katehezo, naj bodo na začetku aktivni 
in uporabijo veliko svoje energije. Uvodna dejavnost se nato smiselno povezuje z 
vstopnim mestom in oznanilom. Po oznanilu lahko po potrebi naredite premor za 
malico in sok. Nato sledi dejavnost, ki se navezuje na katehezo. Po njej je molitev, 
ki naj ne bo le drdranje besed. Vzemimo si čas, da vedno kdo izmed otrok prižge 
svečo in jo drugi ugasne (poskrbimo za varnost). Za vse elemente si vzemimo čas; 
naj se nam ne mudi. Pomembna je participacija otrok, zato naj tudi oni prevze-
majo vloge, ki jih zmorejo.

Veliko veselih in lepih trenutkov med najmlajšimi.

1. dan: Na tvojo besedo - postajam apostol
Pesem: jezus se ob morju ustavi, Zdaj sem tu
Pripomočki: mreža, bela rjuha, črno oblačilo, kreda, piščalka, barvice, 

flomastri, voščenke, tempera barve, a4 listi, a3 plakat, na katerem je narisan 
apostol Peter ali je izrezan plakat, ki ima označeno sredino (na eni strani so dobra 
dela, na drugi slaba), izrezki dobrih in slabih del, svečka, Sveto pismo v slikah, 
vžigalice, vrvica in luknjač, da zvežemo liste v knjigo, ali spenjač.

UVODNA MOTIVACIJA: 20 min

Sprehod po trgu (igro izvajamo zunaj)
Izvedba: Otroci stojijo v prostoru. Zamišljajo si, da so na trgu in se sprehajajo. 

nikogar ne poznajo. na znak vodje (glas piščalke, tamburina ...) se vsak obrne k 
najbližjemu sosedu in se predstavi: »jaz sem ana, rada imam rože, ne maram pa 
dežja.« Ko končajo, se sprehajajo naprej. na pisk ali zvok pa se spet predstavijo 
najbližjemu prijatelju, vse dokler vsak ne sreča vsaj štirih sosedov. nato sledi 
igra 'jezus lovi apostole'.

Jezus lovi apostole
Z otroki tečemo po omejenem prostoru oblike kvadrata, ki je morje, a dovolj 

veliko, da otroci lahko svobodno tečejo sem in tja. animator je jezus, ki lovi 
apostole. Vrže mrežo in vsi otroci, katerih se mreža dotakne, so ujeti. Vsi ujeti 
otroci gredo ven iz morja; k animatorju. V zunanjem kvadratu pri animatorju 
so ujeti apostoli. V tem kvadratu jih lovi »slaba navada«, ki jih lahko vrne nazaj v 
morje. igra se konča, ko so vsi otroci pri jezusu ali jo prekine animator, ko otroci 
nimajo več motivacije za igro. jezus, ki je ribič, ima na sebi mrežo in belo rjuho, 

»slaba navada« je oblečen v temno barvo, na sebi pa ima lahko list, na katerem 
je narisana slaba navada (razmetana soba …).

VSTOPNO MESTO: 10 min
Sedemo v krog. najprej v krogu ponovimo vsa imena otrok in animatorjev. 

na sredini imamo izrezanega fanta (lahko je narisan na a3 formatu). Z nami je 
danes apostol Peter. Pogovarjamo se, kakšen je apostol Peter, kakšne so njegove 
značilnosti? Pogumen, dober, ribič, posluša jezusa, verjame jezusu, močne roke. 
Vsako lastnost dorišemo ali pobarvamo. Srce za pogum, ušesa za poslušanje, 
usta za oznanjevanje, roke za moč, srce za vero, noge za sledenje jezusu, ribiška 
palica za ribiča ali riba. 

OZNANILO: 15 min 
jezus pokliče Petra za apostola. Ob Svetem pismu za otroke (s slikami) pri-

povedujemo odlomek iz Svetega pisma Mt 4,18-22. 
Kako smo lahko mi apostoli?
jezus tudi nas kliče za apostole. Kako smo lahko njegovi apostoli? ali moramo 

zapustiti svoje starše? ne! Lahko pa pomagamo pri domačih opravilih, pospra-
vljamo igrače, pripravimo mizo, skrbimo za mlajše bratce in sestrice, ubogamo 
starše na prvo besedo, delamo dobra dela, oblečemo se sami, pospravimo sobo, 
pomagamo pri kuhanju, pečemo piškote s starši, molimo zjutraj in zvečer, hodi-
mo k sv. maši... Vsa ta dela pišemo na plakat ali lepimo slike, izrezane iz reklam. 
hkrati se pogovarjamo o igri 'jezus lovi apostole', kako nas jezus ves čas kliče, 
tudi takrat, ko nas slaba navada, greh odtujita od njega. Kljub temu nas jezus 
vedno znova kliče k sebi. Zraven dobrih navad in del na drugo polovico pišemo 
ali lepimo slike slabih navad, greha.

DEJAVNOST: 30 min
Z otroki naredimo knjigo »biti apostol«. narišemo, kaj vse je pomembno, da 

smo dobri apostoli. Zgledujemo se po pogovoru v oznanilu. rišejo z barvicami, 
voščenkami, flomastri ali tempera barvami. nekdo izmed otrok naredi naslovnico 
z napisom »biti apostol«. Ko vsak nariše eno dobro lastnost, delo apostola, nariše 
še sebe kot jezusovega apostola. Pred temi risbami dodamo list, kjer piše 'tudi 
mi smo jezusovi apostoli'. nato knjigo preluknjamo z luknjačem in zvežemo. 
Knjigo razstavimo na oratorijski razstavi. delavnico lahko spremenimo tako, 
da izdela vsak svojo knjigo 'biti apostol' z vsemi dobrimi lastnostmi. na koncu 
napiše tudi »jaz sem jezusov apostol« in nariše samega sebe. 

MOLITEV: 10 min
Prižgemo svečo (to naredi otrok ob pomoči animatorja), odpremo Sveto 

pismo na strani, kjer je odlomek, in na ribiško mrežo damo izdelano knjigo. ani-
mator pove, da bomo prosili jezusa, naj nam pomaga biti dobri apostoli. Skupaj 
naredimo križ, zmolimo zdravamarijo, ter zaključimo s križem ali blagoslovom. 
nato eden od otrok ugasne svečo.
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2. dan: Na tvojo besedo – verujem Vate
Pesem: jezus ljubil je apostole
Pripomočki: dolga vrv za igro, na listu a3 narisan jezus, barvice, flo-

mastri (odvisno s čim boste risali za knjigo), a4 listi, vse za vezavo knjige, 
večji kamni, na katere bodo otroci lahko risali, svečka, Sveto pismo s slikami, 
ribiška mreža.

UVODNA MOTIVACIJA: 20 min
V prostor za katehezo lahko pridemo le s čolnom. Čoln naredimo tako, da 

se držimo za ramena (naredimo kolono). animator, ki je spredaj, pelje po poti 
otroke do igrišča. Med hojo »plujemo sem in tja«, plujemo po plitvi vodi in zato 
se drug za drugim usedemo na tla. Plujemo sede in se gibamo na levo, desno 
stran. Plujemo hitreje in počasneje, mimo ovir (čeri na poti). animatorja, ki 
bo igral jezusa, ni. Kmalu prihrumi vihar (animator ga napove), zato se skupaj 
premetavajo, vijugajo sem in tja in ne vedo, kam naj grejo (če je mogoče, lahko 
animator, ki manjka, da glasbo za neurje). Vsi začnejo klicati na pomoč jezusa 
(če to dela animator, bodo tudi otroci sledili, biti mora le doživeto). nevihta 
naj traja nekaj trenutkov, nato se pojavi jezus. jezus se oglasi (animator v beli 
rjuhi stoji na dolgi vrvi na drugi strani čolna). reče jim: »Ne bojte se, tukaj 
sem.« to lahko večkrat ponovi. animator reče, da bi radi prišli k njemu. jezus 
pravi: »Pridite po vodi, če mi zaupate in verujete vame.« animator gre prvi in 
vsi mu sledijo tako, da hodijo po dolgi vrvi k jezusu. to vrv lahko nastavi jezus 
tako, da jo vrže ali jo že prej pripravi animator, ko posadka še pluje. nato lahko 
menjamo vloge kapitana in jezusa. tudi otroci se lahko vključijo v te vloge. 
Med tem lahko animatorja z rjuhami in glasom (glasbo) ustvarjata neurje in 
otrokom stvar še bolj približata. 

VSTOPNO MESTO: 10 min
Vlogo jezusa prevzame animator. jezus jih pelje do prostora za katehezo, kjer 

otrokom čestita, da so mu zaupali. nato jih vpraša, kdo je podvomil o jezusu in 
kaj se je z njim zgodilo? bil je Peter in padel je v vodo. Kako je Peter vedno bolj 
zaupal in verjel v jezusa? Po čudežih, ki jih je jezus storil. Kaj je čudež? Čudež 
ni čarovnija, ampak je nekaj neverjetnega, kar dela jezus, in danes dela jezus 
čudeže po svetnikih. Čudež je nekaj dobrega za človeka. Katere čudeže je naredil 
jezus? Ozdravljal gobavce, slepe, hrome, namnožil kruh in ribi za vso množico, 
hromemu rekel, naj vstane in gre. Mrtvega Lazarja je obudil od smrti. deklici je 
rekel, naj vstane in oživi. 

OZNANILO: 15 min 
na sredini imamo list a3, na katerem je jezus. nanj zapišemo, kdo je 

jezus, kakšen je in kaj jezus dela. jezus je božji Sin, bog, odrešenik, čudoviti 
svetovalec, emanuel in ima nas neizmerno rad. jezus je dober, zna poslušati, 
pomagati ljudem, vidi nas, ko smo veseli ali žalostni. Zraven dopišemo ču-
deže, ki jih dela. dodamo Petrovo sliko od prejšnjega dne in se pogovarjamo, 

kaj je Peter odgovoril na jezusovo vprašanje: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 
Preberemo odlomek iz Svetega pisma Mt 16,13-19 (v Svetem pismu s slikami 
na strani 414). 

Kaj je jezus tedaj rekel Petru? ime mu je bilo Simon in jezus ga je poimenoval 
Peter, kar pomeni skala. Zakaj skala? jezus mu je zaupal, videl je, da Peter veruje 
vanj in ga lahko postavi za skalo, na kateri bo zgradil svojo Cerkev. to pomeni, 
da bo vodil ljudi k jezusu. 

DEJAVNOST: 30 min
Vsak otrok dobi večji kamen, na katerega nariše eno stvar, ki jo zna delati (kako 

pomaga drugim, pospravlja igrače, pomaga pripraviti mizo, počisti sobo, pomaga 
doma …). nato morajo iz kamnov narediti cerkev. Otroci naj sami poiščejo idejo, 
kako to narediti. Vsi gradimo Cerkev s tem, kar smo in kar znamo narediti. tako 
so naša dobra dela in trud oznanjevanje jezusa. na ta način pokažemo ljudem, 
kdo je jezus. Sedaj vsak na list a4 nariše en jezusov čudež in nato vse skupaj 
zvežemo v knjigo z naslovom »jezusovi čudeži nam pomagajo«. 

MOLITEV: 10 min
nekdo izmed otrok prižge svečo, Sveto pismo je odprto na strani, s katere 

smo brali, na ribiški mreži je knjiga. boga prosimo, da bi znali vedno s svojimi 
dobrimi deli slediti njemu, in zmolimo zdravamarijo. Otrok ugasne svečo.

3. dan: Na tvojo besedo – se bom spreobrnil
Pesem: jezus ljubi vse otroke
Pripomočki: kreda, vrč z vodo, posoda, brisača, predpasnik, Sveto pismo 

s slikami, sveča, ribiška mreža, a4 listi z narisanim milom, barvice, flomastri, 
hlebec kruha, rdeče obarvan sok, vrč, krožniki, lončki, prt, cvetje za na mizo, 
sestavine za sadno kupo ali drugo specialiteto, ki jo bomo delali z otroki.

UVODNA MOTIVACIJA: 15 min

Petelin kikirika
Če imamo možnost igre na travniku, kjer so drevesa ali druge možnosti za 

skrivanje, je to najboljši prostor. Če to ni mogoče na igrišču narišite različne 
kroge tako, da se otroci lahko skrijejo vanje, ko petelin zakikirika. Otroci tečejo 
po igrišču. Ko petelin zakikirika, se morajo čim hitreje skriti. Če je to fizično mo-
goče naj se skrijejo za drevo ali kam drugam, a še vedno tako, da vidimo otroke. 
V nasprotnem primeru je vsak skrit tako, da stopi v narisan krog s kredo. Zadnji, 
ki se skrije, je naslednji petelin, ki kikirika.

VSTOPNO MESTO: 5 min
Kaj je včeraj naredil Peter, ko ga je jezus vprašal, kdo je? Povedal mu je, da je 

božji Sin, in izpovedal svojo vero vanj. a kaj se je z njim zgodilo danes v zgodbi, 
ko je jezus molil? Zaspal je. Kaj so medtem naredili z jezusom? Odpeljali so ga. 
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Kdo? Vojaki, ker ga je juda izdal. in kaj je nato naredil Peter? Šel je za jezusom. 
in kaj je storil, ko so mu vojaki rekli, da je on bil tudi z jezusom? Zanikal je, 
zlagal se je, na to ga je že prej opozoril jezus. Petelin mu je bil znamenje, da ga 
je trikrat zatajil, ko je ta zapel. ali je bil jezus jezen na Petra? ne, odpustil mu 
je, ker je jezus dober in nam želi dobro, zato nam odpušča grehe. Kako pa to 
vemo? Kaj pa se je zgodilo, preden je Peter izdal jezusa? jezus je z učenci jedel 
zadnjo večerjo, bilo je takole. 

OZNANILO: 30 min
Ko so učenci prišli k jezusu na zadnjo večerjo, je jezus naredil tako (v Svetem 

pismu s slikami str. 448 do naslova jezus napove, kdo ga bo izdal, ali v SP jn 13, 
1-20). Ko otrokom ob slikah pripovedujemo odlomek, smo zbrani in pripovedu-
jemo otrokom kot nekaj zelo velikega. nato vzamemo tudi mi posodo z vodo in 
krpo. Otroci že prej sedijo v krogu. animator si nadene predpasnik in otrokom 
reče, naj se sezujejo. nato vsakemu otroku z manjšim vrčem oblije noge z vodo 
in jih tako umije. nato sledi zadnja večerja skupaj z otroki, kot so imeli učenci 
z jezusom. Pripravimo mizo, prt, rože na mizo, krožnik in lonček za vsakega. 
na mizo položimo kruh in sok v vrču (namesto vina naj bo rdeč sok, da bo bolj 
podoben vinu). najprej razdelimo kruh tako, da ga blagoslovimo z besedami: 
»gospod, blagoslovi ta kruh, ki ga bomo jedli v tvojem imenu.« nato trgamo kruh 
in damo vsakemu otroku košček. Zraven preberemo del iz SP, ki govori, kako 
je jezus delil kruh učencem. nato točimo sok in znova ponovimo besede iz SP 
o vinu, ki je jezusova kri. nato skupaj vse pojemo. jemo v miru in ne v kričanju. 
Ko pojemo, vse skupaj tudi pospravimo.

DEJAVNOST: 30 min
Pogovorimo se, zakaj je jezus umil učencem noge? V znamenje, da mora biti 

vsakdo vsem služabnik. dobro je, če drug drugemu pomagamo in skrbimo drug 
za drugega. jezus nam umiva srce, a ne z milom, ampak z odpuščanjem. Kaj nam 
odpušča? Slabe stvari, grehe. Kakšni so lahko grehi? Ko naredimo nekaj slabega, 
je, kot da se nam na srcu naredi črna pika, in ko jezusa prosimo odpuščanja, 
nam umije te črne pike, da srce postane zopet čisto. na a4 liste, kjer je narisano 
milo, narišemo stvar, ki jih nismo prav naredili in nam jo bo jezus umil. nato 
z otroki naredimo sladko presenečenje za druge udeležence oratorija. Za to se 
odločite glede na svoje zmožnosti in čas, ki ga imate na voljo. to je lahko sadna 
kupa, rumove kroglice, katere maso lahko že prej pripravite, lahko pečete tudi 
preproste piškote ali celo žemljice, če imate to možnost. Preproste recepte najdete 
na »kulinariki« ali v drugih knjigah z recepti.

MOLITEV: 10 min
nekdo izmed otrok prižge svečo in zraven položimo Sveto pismo na strani 

451. na ribiško mrežo položimo svoje risbe mila. jezusu skupaj rečemo: oprosti 
za vse, kar ni bilo prav narejeno. Zmolimo očenaš. nekdo izmed otrok ugasne 
svečo.

4. dan: Na tvojo besedo - Ti pripadam
Pesem: jezus ljubi vse otroke
Pripomočki: stoli, vrv, izrezane ribe iz papirja, klop, drugi pripomočki za 

poligon, povoji za tek, Sveto pismo s slikami, sveča, ribiška mreža, izkaznice 
za vse otroke, flomastri, barvice, tempera barve za prstne odtise ali črnilo za 
štampiljke, a3 liste za izkaznico jezusa in Petra.

UVODNA MOTIVACIJA: 20 min
Otrokom naredimo poligon, po katerem tečejo drug za drugim. Poligon je 

lahko narejen iz stolov, vrvi, po kateri hodijo, kvadratov ali krogov, po katerih 
skačejo, klop, pod katero gredo, in ovire, mimo katerih vijugajo (uporabimo do-
mišljijo in najrazličnejše predmete). na enem mestu naredimo morje, v katerem 
so ribe, ki jih pobirajo z ribiško palico kot pravi ribiči, vsak krog eno (na ribe iz 
papirja damo sponke in na vrvico, ki je na palici, damo magnet). Ko poberejo 
vse ribe, tečejo do mesta, kjer je jezusov grob in povoji le-tega.

VSTOPNO MESTO: 10 min
Ko otroci dobijo povoj, se usedemo v krog in se pogovarjamo, kaj smo danes 

videli v zgodbi. Zakaj je bil Peter žalosten? Ker je izdal jezusa in ga zatajil pred 
ljudmi. Kdaj pa mi zatajimo jezusa pred drugimi? Ko smo nesramni, naredimo 
križ brez misli nanj, ne poslušamo, ne priskočimo na pomoč drugim. Vse to 
podkrepimo s slikami, ki prikazujejo naša slaba dela. Lahko si ogledamo tudi 
naša mila od včeraj in slaba dela, ki nam »umažejo« srce.

OZNANILO: 20 min
Kaj je naredil Peter, ko ni našel jezusa? Šel je lovit ribe. jih je ulovil? Kaj je 

storil Peter, ko je videl jezusa? Pripovedujemo iz Svetega pisma na strani 468 
poglavje Ob tiberijskem jezeru. jezus je vprašal Petra, ali ga ima rad? in Peter 
mu je to trikrat ponovil, tolikokrat, kot ga je zatajil. Peter je tukaj zaupal jezusu, 
da mu pripada in da mu bo vedno sledil. nato ta odlomek zaigramo tako, da 
izmed otrok izberemo jezusa in Petra. Za jezusa imamo belo rjuho in za Petra 
rjavo ogrinjalo. ta del večkrat odigramo z raznimi otroki. Medtem eden ani-
mator odide ven in pride v skupino kot jezus. Otroke vpraša tako, kot je Petra v 
odlomku iz Svetega pisma. 

DEJAVNOST: 30 min
Peter je s tem, da je jezusu povedal, da ga ima rad, pokazal, kdo je. Kako pa 

mi danes drugim pokažemo, kdo smo, še posebno, če nas ustavi policist? Z 
osebno izkaznico. naredimo izkaznico za Petra in jezusa na a3 format in ju nato 
izobesimo na vsem vidno mesto na oratoriju. Če je v skupini več otrok, lahko 
naredimo več enakih izkaznic in jih izobesimo na več mestih. Sedaj naredi še 
vsak svojo osebno izkaznico.
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slika

 

ime in priimek

Rojstni dan

Godovni dan

vera

Rad se igram

naj pesem

naj risanka

moji prijatelji

moja dobra dela

prstni odtis

MOLITEV: 10 min
Prižgemo svečo in ob odprtem Svetem pismu in z izkaznicami na ribiški mreži 

prosimo jezusa, da bi ga imeli vedno radi in mu ostali zvesti. Zmolimo očenaš 
in zapojemo pesem jezus ljubi vse otroke. nekdo izmed otrok ugasne svečo. 

5. dan: Na tvojo besedo - bom varuh tvoje črede
Pesem: jezus ljubil je apostole
Pripomočki: zvonček, Sveto pismo s slikami, a3 slika s pastirjem, barvice, 

fotografija papeža Frančiška, svečka, ribiška mreža, voščenke, rekviziti za igro.

UVODNA MOTIVACIJA: 15 min

Pastir kliče ovce
Otroci so ovce, ki se pasejo naokrog, a ko jih pastir pokliče, pridejo k njemu in 

ga poslušajo. tako večkrat ponovimo. Za klic lahko uporabimo zvonček ali ovce 
preprosto pokličemo. nato vlogo pastirja prevzame kdo izmed otrok. Pastir gre 
med klicanjem lahko tudi na druga mesta po prostoru.

VSTOPNO MESTO: 15 min
Kdo je postal pastir v zgodbi? Peter. Kdo mu je rekel, naj bo pastir ovc? jezus 

mu je rekel, naj pase njegove ovce. naj pomaga ljudem. na a3 listu imamo na-
risanega pastirja in nanj napišemo, kakšen je pastir po besedah otrok. Otroci 
nato pastirja pobarvajo z voščenkami.

OZNANILO: 15 min
Otrokom pripovedujemo priliko o izgubljeni ovci v Svetem pismu s slikami 

na strani 424. nato še enkrat vprašamo otroke, kakšen je pastir? Če najdemo 
kakšno novo lastnost, jo dopišemo. jezus je to nalogo dal Petru z željo, da z 
ljubeznijo vodi ljudi k jezusu. jezus nas ima rad in nam želi le dobro. to nalogo 
danes izpolnjuje papež in duhovniki. Prvi papež je postal Peter in danes je to 
papež Frančišek. Pokažemo njegovo sliko in se spomnimo, kaj je njegova naloga 
kot dobrega pastirja.

DEJAVNOST: 30 min
jezus je delal naprej čudeže po apostolih in tudi danes dela čudeže po nas, če 

imamo mi radi jezusa in ga oznanjamo ljudem. Sedaj zaigramo z otroki čudež, 
ki ga je storil Peter v imenu jezusa Kristusa. Otrokom pripravimo tudi rekvizite, 
kose blaga za obleke in druge pripomočke (palica ...). Če imamo dovolj časa, 
lahko pripravimo malo drugačno molitev pred kosilom, ki jo zmolimo z otroki 
na oratoriju. 

MOLITEV: 10 min
Prižgemo svečo in odpremo Sveto pismo na priliki. danes molimo za papeža 

Frančiška, da nam bo dober pastir in bomo tudi mi znali vedno oznanjevati 
jezusa. Zapojemo pesem »jezus ljubil je apostole«. nekdo izmed otrok ugasne 
svečo. 

6. dan: Na tvojo besedo - bom pogumno oznanjal 
Tvoje ime

Pesem: Življenje je dar
Pripomočki: slika katakomb, Sveto pismo s slikami, pikčaste slike poklicev, 

barvice, das masa in drugi pripomočki za izdelovanje manjših ribic (velikost 
obeska za verižico), lahko naredimo tudi ribe z magnetom, ki so malo večje (v 
tem primeru potrebujemo še magnete), sveča.

UVODNA MOTIVACIJA: 15 min

Igramo se skrivalnice

VSTOPNO MESTO: 10 min
Kaj se je zgodilo z apostoli in drugimi kristjani? Skrivali so se v katakombah, 

da jih ne bi ubili. Ljudje namreč niso poznali jezusa in niso vedeli, da je dober 
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in da nas ima rad. Pokažemo sliko katakomb. Skrivali so se zato, da bi lahko še 
naprej oznanjevali jezusa. Pogovarjamo se, kaj so to katakombe.

OZNANILO: 25 min
iz Svetega pisma s slikami na strani 482 povemo zgodbi »Ugrabitev apostola 

Petra« in »angel osvobodi Petra«. nato se pogovarjamo, da Petra ni bilo strah, 
zaupal je jezusu in mu sledil, zaupal je angelu, ki ga je prišel rešit, in mu sledil. 
Kaj se je zgodilo, ko so ljudje rekli Petru, da naj gre ven iz rima, da se bo rešil in 
bo tako lahko še naprej oznanjeval jezusa ljudem? Srečal je jezusa in ta mu je 
rekel, da bo šel namesto njega še enkrat na križ. tako se je Peter vrnil, ni se več 
bal, umrl je za jezusa in ga s svojo smrtjo oznanjeval. danes je svetnik. Čigav za-
vetnik je? Papežev, škofov, mesarjev, steklarjev, mizarjev, urarjev, ključavničarjev, 
kovačev, topilničarjev, lončarjev, zidarjev, opekarjev, kamnosekov, izdelovalcev 
mrež, suknarjev, mlinarjev, ribičev, trgovcev z ribami, ladjarjev, brodolomcev, 
spokornikov, spovedancev … Za vsakega otroka naredimo pikčasto sliko zgoraj 
naštetih poklicev. Otroci povežejo pike in pobarvajo dobljeni poklic.

DEJAVNOST: 30 min
iz das mase izdelamo vsak svojo ribo (obesek), ki bo naše znamenje, da smo 

kristjani. ribo pobarvamo in ji naredimo luknjo ter dodamo vrvico za obesek. 
Če je čas, lahko naredijo ribe še za druge. ribe nato damo sušit. Otroci jih dobijo 
na koncu dneva ali na zaključni prireditvi.

MOLITEV: 10 min
Ob sveči in Svetem pismu zmolimo, da bi bili vedno neustrašni oznanjevalci 

jezusa. Zato zmolimo »Slava Očetu«. Ugasnemo svečo. 

Za  
veterane
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Pod tem kratkim sklopom se je nabralo nekaj idej in smernic, ki vam bodo v 
pomoč pri pripravi oratorija za starejše osnovnošolce (tretja triada). 

Ta program je torej namenjen »veteranom«, mladim najstnikom, ki se že 
vrsto let udeležujejo oratorija in jim morda ne zna nuditi več pravega izziva ter 
zato postaja nezanimiv. Z njim jih želimo pritegniti v program oratorija ter jih 
motivirati za nadaljnje sodelovanje pri oratoriju in drugih župnijskih dejavnostih.

Do letos se je ta program izvajal pod imenom Veliki oratorij in z njim ste se 
marsikateri že srečali na izobraževanju, spomladanskih srečanjih in ga tudi sami 
izvajali. Za obnovitev znanja ali nove informacije o značilnostih obdobja mlado-
stništva, razvojnih nalogah mladostnikov, metodah dela z njimi in povezanosti 
s preventivnim vzgojnim sistemom si lahko pogledate priročnik Veliki oratorij.

sPLOŠNe sMeRNICe
ANIMATOR: Priporočljivo je, da je starejši. Če imate možnost, naj skupino 

vodita fant in dekle.

IME SKUPINE: Mladi se sami poimenujejo, s tem se na zunaj ločijo od 
drugih, notranje pa se lahko čutijo še bolj povezane med seboj.

DELAVNICE: delavnice morajo biti običajno primerne za vse starosti, zato 
se starejšim marsikdaj uprejo, ker od njih ne zahtevajo zadostnega napora. Če 
imate možnost, premislite, ali lahko kakšno prilagodite tudi tej skupini, morda 
pripravite delavnico posebej zanje, ki lahko poteka tudi skozi cel teden. izberite 
delavnice tako, da ima vsaka različne namene, npr. delavnica, kjer se kaj novega 
naučijo, delavnica, kjer skupina skupaj naredi svoj izdelek, delavnica, kjer vse 
starostne skupine skozi cel teden delajo en izdelek (seveda ne vsi hkrati, ampak 
skozi cel teden)… Pa še nekaj konkretnih idej:
•	 Kuharska with a twist: Fantje in dekleta kuhajo posebej. Lahko kuhajo eden 

za drugega, lahko pa mislijo, da kuhajo eden za drugega, potem pa morajo 
sami pojesti 

•	 izdelovanje mila (opis najdete v delu »delavnice«)
•	 Učenje osnov ParKOUr-a (na Youtube so osnovna navodila)
•	 ročna, obnovitvena dela, morda v župnišču ali okolici, šoli, igrišču, v kakšen 

zasebnem gospodinjstvu. Lahko izdelajo ali obnovijo kakšno klop, ki jih bo še 
leta združevala pred cerkvijo (seveda vse po predhodnih dogovorih)

•	 Učenje vozlov
•	 izdelava ribiških mrež
•	 Priprava iger za otroke (igre med odmori)
•	 Priprava zaključne prireditve

VELIKE IGRE: animatorji še posebno pri velikih igrah včasih začutimo, da 
nam primanjkuje nekaj pridnih rok. Zato lahko mlade zaprosimo za pomoč, s 
tem pa jim dajemo občutek, da jih imamo za dovolj sposobne in samostojne, da 
prevzamejo tak izziv. nekaj načinov, kako nam lahko pomagajo:

•	 pri igrah z lovljenjem jim lahko naložimo lovljenje
•	 otroke razdelimo v skupine za igro in določimo člana VeOr za njihovega 

vodjo
•	 lahko pomagajo animatorju na otočku, pri zastavljanju nalog

Možnosti, kako jih zaposliti, je zagotovo še veliko, zavedati pa se moramo, da 
jim njihovo nalogo dovolj zgodaj razložimo in jih opomnimo, kakšna je njihova 
odgovornost, da bodo igre lahko gladko tekle.

PROJEKTI: S tem mislimo predvsem na dejavnosti, ki morda ne sodijo 
v standardno obliko oratorija. Pripravimo jih z oz. za to starostno skupino. Z 
njimi se skupina še bolj poveže, preizkusi svoje sposobnosti, se vključi v versko, 
družbeno okolje domače župnije ali kraja. nekaj idej, primernih za letošnjo temo:
•	 Mladi izvedejo ulični misijon; na to jih je treba seveda dobro pripraviti, 

opozoriti na dobre in slabe odzive, pridobiti morda kakšna potrebna dovo-
ljenja, premisliti, na kakšen način bodo oznanjali …

•	 Pripravijo popoldansko igro za animatorje (izvedejo jo zunaj rednega pro-
grama oratorija) – lahko jo pripravijo recimo za v soboto in z namenom, da 
animatorji preizkušajo svojo neustrašnost.

•	 Nočni oratorij: popestrimo ga lahko z ogledom kakšnega filma, ki se naveže 
na letošnjo temo

o Rešiti življenje (To save a life). Zgodba govori o košarkarju jaku 
taylorju, ki je eden najbolj priljubljenih fantov na šoli. ima vse, kar 
si lahko želi: prijatelje, slavo, štipendijo in najbolj zaželjeno punco. je 
srečen. Vse do trenutka, ko njegov nekdanji najboljši prijatelj naredi 
samomor. jake se začne spraševati o smislu svojega življenja, vsega, 
kar počne. Predvsem ga preganja misel, ali bi lahko rešil rogerja, če bi 
se drugače obnašal do njega. Pridruži se krščanski mladinski skupini 
in je vedno bolj pozoren na ljudi, ki so osamljeni in potrebni pomoči. 
Ob tem filmu se lahko tudi mladi pogovarjajo, kaj oni lahko naredijo 
za druge? Kaj smo kot kristjani dolžni storiti? ali so sploh pozorni na 
bližnje, sošolce, … ali pa gledajo predvsem nase? 

o Sprehod (A walk to remember). Landon Carter je normalen fant, ki 
zaradi neumnosti dobi šolsko kazen; poučevati nenadarjenega učenca 
in igrati vlogo v šolski dramski igri. Pri tem spozna zadržano pastorje-
vo hčerko jamie Sullivan, s katero postaneta kmalu veliko več kot pri-
jatelja. Ob njej Landon odkriva drugo plat življenja, ter se spreminja. 
Končno odkrije, da je jamie smrtno bolna (ima levkemijo), vendar se 
z njo tudi poroči. Čeprav se film žalostno konča nam postavlja mnogo 
vprašanj. Ob tej zgodbi se z mladimi lahko pogovarjamo o ljubezni 
med fantom in dekletom, o smislu našega življenja, o moji veri, … 
Film je zelo primeren za mladinske in animatorske skupine. 

o Vsemogočni Bruce (Bruce almighty). Film govori o novinarju bruceu, 
ki je velik nergač in z ničemer ni zadovoljen. do boga dobi veliko na-
logo in sicer da upravlja ves svet – torej da prevzame mesto boga. Ker 
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ima vse sposobnosti, jih uporabi predvsem v lastno korist (egoistič-
no), kar pa se hitro izkaže za napačno. Ob filmu se lahko pogovorimo 
o odgovornostih, ki jih prinaša vsako delo. Za kaj smo mi odgovorni? 
Kaj lahko storimo? Kaj se zgodi, če ni dovolj odgovornosti v življenju? 

•	 Nočna kraja zastavic v bližnji okolici cerkve
•	 Lovljenje rib, ki jih lahko pozneje tudi sami pripravijo za obed (animatorji 

pazite, da imate potrebne dovolilnice za to dejavnost)
•	 Organizirate molitveno verigo

KATeHeZe 

1. dan
	skupina lahko izdela svojo ribiško mrežo, na katero med tednom obeša svoje 

izdelke, spominke …
	naredimo lahko tudi samo eno glavno vrv, na katero vsak posameznik nave-

že svojo vrv. na svojo vrv vežejo listke z lastnimi dobrimi deli, na glavno pa 
listke s skupinskimi dobrimi deli.

	pogovor lahko napeljemo na naše svetniške zavetnike, kako dobro jih po-
znamo. Vprašamo se, kako smo tudi mi lahko danes sveti v vsakodnevnem 
življenju. jim predstavimo razne mlade svetnike, svetnike iz današnjega časa 
(samske, poročene, iz duhovnih poklicev).

	kaj sploh pomeni biti kristjan, odgovoriti na jezusov klic in hoditi za njim?

2. dan
	mladi lahko preizkusijo svojo vero z različnimi igrami zaupanja. 
	če imamo čas in material, se lahko skupina razdeli v dve skupini in ena 

gradi hiško iz kart/domin, druga pa iz lego kock. nato pa praktično preiz-
kusimo, kakšne temelje mora imeti naša vera, da prestane razne preizku-
šnje. 

	pogovor o čudežih lahko odpremo s šalo o jezusu: »Kaj je bil jezus po pokli-
cu?« »Študent! S 30 leti je stanoval pri starših, imel je dolge lase, in če je kaj 
naredil, so takoj rekli, da je to čudež!« nato pa se pogovorimo, kaj so zanje 
čudeži, ali vanje resnično verjamejo?

	pogovor o veri je verjetno težji zanje in za animatorje. Pri pogovoru se lahko 
vprašamo, kaj jim pomaga oz. ne pomaga pri rasti vere, odgovori naj bodo 
čim bolj konkretni. Skupaj počasi preberemo veroizpoved in vprašamo, ali 
imajo kakšne dvome o tem, kar so ravnokar slišali. tukaj je pomembno, da 
znajo animatorji odgovoriti na vprašanja. Lahko se dogovorite s kakšno bolj 
usposobljeno osebo (duhovnik, starejši animator …), ki bo pomagala razja-
sniti vprašanja. ali lahko vera v stvari, kot je horoskop, čarovništvo, joga … 
vpliva na nas?

3. dan
	V katehezo lahko vstopimo s kakšno priredbo reklam za praške in čistila. 

Pripravimo umazane stvari in jih poskušamo očistiti. Ugotovimo, da je tež-
ko spet dobiti res čisto oblačilo in da ne obstaja univerzalno čistilo. tako 
tudi naši grehi pustijo madež na nas, kristjani pa vemo, da nam bog lahko 
odpusti še tako velik madež.

 V pomoč pri pogovoru sta nam tudi zgodbi o žebljih v ograji in o razbitem 
krožniku (oratorij.net/gradiva).

	Konkretno se o grehu lahko pogovorimo tako, da vsak član na listek napiše 
eno stvar, ki je zanj greh, in na drugega stvar, ki zanj ni grešna, nato pa njiho-
ve predloge predebatiramo v skupini. 

	Pomembno je tudi spoznati, zakaj je greh nekaj slabega, kakšne so njegove 
posledice, kako vpliva na naše odnose, povzroča konflikte.

	Seveda pa ne smemo pozabiti, da je treba znati grehe drugih tudi odpustiti ter 
prositi odpuščanje za svoje. Vprašamo se tudi, kaj nam pomeni spoved? Mor-
da je zgolj neka obveznost, kjer si izmislimo tri grehe, da jo hitro opravimo. 
bomo k spovedi hodili tudi, ko ne bo več zgolj obveznost znotraj verouka?

4. dan
	Kot uvodno dinamiko pri katehezah oz. na kakšnem drugem mestu pri ka-

tehezah lahko gledamo kratek filmček od The Skit Guys (skitguys.com) z 
naslovom Grace. (govori o tem, kako se srečata jezus in Peter, ko se jezus po 
vstajenju prikaže Petru in učencem ter Petra trikrat vpraša, ali ga ljubi. jezus 
razodene Petru, kaj je božja milost, saj se Peter spomni svojega greha, jezus 
pa mu da spoznati, da njegova ljubezen zaradi tega ni nič manjša; prim. jn 
21). ta filmček lahko malo bolj osvetli, kaj se dogaja v svetopisemskem od-
lomku – osebe in njihovo doživljanje postane bolj živo.

	izdelujemo osebne izkaznice slavnih oseb; alternativa je izdelovanje Facebo-
ok profila/strani (na papirju ali pa kar konkretno na Facebooku) slavnih oseb. 
	Se pogovarjamo o vzornikih in kaj vidimo na teh osebah? Katere so 

tiste lastnosti, ki nas privlačijo, in v čem se po njih zgledujemo?
	do vzornikov moramo pristopati tudi kritično – vsekakor niso vsi 

vzorniki dobri.
	Kaj nam jezus lahko da, kar nam vzorniki ne morejo dati? Ljubezen. 

Slavni vzorniki pravzaprav sploh ne vejo, da obstajamo. jezusu pa smo 
vedno pred očmi, vedno pomembni.

	Vzorniki – nam kažejo, komu pripadamo. Komu pripadamo mi? – je-
zusu. jezus nas je odkupil za svobodo. to lahko osvetlimo z videom od 
The Skit guys z naslovom The birdcage ali z zgodbo Kletka na prižnici.

	Opozoriti moramo tudi, da ne gledamo kritično samo vzornikov, tem-
več da smo tudi sami vzorniki na Facebooku, twitterju, šoli … Sami 
moramo premisliti, kaj pravzaprav objavljamo in kakšen zgled dajemo 
s tem drugim.
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5. dan
 Papeštvo – razmišljanje o papežu Frančišku. Pripravimo različne član-

ke, ki govorijo o papežu Frančišku. najdete jih na oratorij.net/gradiva. 
	Kaj mediji pišejo o papežu? nekateri pričakujejo, da bo on vse dovolil in 

radikalno spremenil Cerkev.
	On je predvsem zgled ponižnosti. Zaradi svoje drže je priljubljen pravzaprav 

pri vseh. Vsakdo lahko pomisli, kako bi bilo, če bi imeli za en teden moč in 
vpliv spreminjati svet. Kaj vse bi spremenili?

	Svoje zamisli drugim predstavimo v obliki novic pri poročilih. V parih pri-
pravijo in predstavijo novice, kaj vse se je v tem tednu spremenilo.

	Skupaj s pomembno vlogo pride tudi odgovornost. Pogovor o tem. 
	en dan so otroci v vlogi pastirjev in na različne načine pomagajo mlajšim 

udeležencem na oratoriju.

6. dan 
Pripravimo ambient: gremo v kakšno klet – kot bi se skrivali v katakombah.
	Mučeništvo. Kaj pomeni dati življenje za jezusa? Življenje dajemo za 

druge tudi s tem, ko jim posvečamo svoj čas in energijo …
	Preganjanje kristjanov danes … Krščanstvo je še vedno najbolj pre-

ganjana vera na svetu. Si upaš priznati, da si kristjan? tudi danes to 
ni lahko … ali si upamo o svoji veri govoriti v šoli, na Facebooku, 
twitterju, se pokazati kot npr. koledniki pred sošolci … Kako lahko 
pričujem za jezusa? tudi s tem, da sem dober in pošten človek ter da 
pomagam drugim.

	bolj znani ljudje, ki odkrito pričujejo danes: gregor Čušin, športnik 
Kaka, nick Vujićić, darko Đurić.

Ob koncu kateheze zberemo pogum, da bomo pričevalci, in gremo ven iz 
»katakomb«. ta dan smo lahko na poseben način pričevalci na oratoriju.
	Pripravimo pot preživetja in tako krepimo naš pogum in neustrašnost. 

Opomba: Za pomoč pri delu si oglejte elektronsko gradivo na oratorij.net/
gradiva. Tam bodo na voljo tudi članki, filmčki, zgodbe in navodila za de-
lavnice, ki so tukaj predlagane.

Delavnice

http://www.oratorij.net/gradiva
http://www.oratorij.net/gradiva
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Danes je možnosti za vključevanje v delavnice res veliko. Obstajajo likovne, 
družabne, športne, glasbene, raziskovalne delavnice in mešanica ustvarjalnih 
delavnic. Najbolj pomembno je, da animator najprej izhaja iz svojih močnih 
področij. Če je animatorju bližje šport kot čopič, naj pripravi športno delavnico. 
Pomembna je tudi dobra ideja. Za idejami lahko pobrskamo po spletu, revijah 
ali se le malo ozremo okoli sebe, da vidimo, kakšen material ponuja okolica. Idejo 
je nato potrebno prilagoditi starostni stopnji udeležencev in številu le teh. 

Vsak otrok rad ustvarja, vendar so le redki otroci pri ustvarjanju ustvarjalni. 
Večina otrok je raje oziroma so bolj vajeni, da so pri izdelovanju vodeni. S tem ni 
nič narobe, če jih tekom dejavnosti spodbujamo, da izdelku dodajo še nekaj svojega. 

Izogibajte se temu, da bi že v začetku pokazali vzorčni izdelek, če to ni nujno 
potrebno. Če že pred pričetkom vidijo končni izdelek, stremijo k prav takšnemu 
izdelku. Vendar pogosto njihove veščine in znanje ne ustvarita tako dovršenega 
izdelka, kot je bil prikazan na začetku. Posledica so otroci, ki so razočarani in 
nemotivirani  za novo ustvarjanje. 

Animator mora nujno pred delavnico izdelati izdelek sam. Tako vidi, kje ima 
sam težave, kateri material potrebuje in koliko, ter časovno opredeli svojo delav-
nico. Zavedati se mora, da bo z otroki delavnico izvajal dlje, hkrati pa se mora 
zavedati, da ima današnja mladina precej kratkotrajno koncentracijo. Dobro je, 
če je delavnica zato večdelna (na primer, da otroci najprej naredijo izdelek, ki ga 
potem uporabijo kot pripomoček za raziskovanje). 

Če so pravilno usmerjeni, vsaj na koncu izdelku  dajo svoj pečat.
Uporabljajte materiale iz svojega oko-

lja. Naberite jih v naravi. Pozanimajte se 
o vrsti gospodarskih dejavnosti v svojem 
kraju in izkoristite njihove odpadke (na 
primer, če imate v kraju cvetličarno, se na-
javite pri njih na obisku, predstavite svojo 
dejavnost in navadno vam bodo z veseljem 
pripravili odpaden papir, ostanke trakov, 
lončkov …). Izdelujte uporabne izdelke 
iz odpadne embalaže in tako ponovno 
reciklirajte. 

Delavnice so odlična priložnost za  
sproščanje, aktivno preživljanje prostega 
časa, druženje z vrstniki, učenje inova-
tivnih tehnik ustvarjanja,  spoznavanje 
uporabe različnih materialov, razvijanje 
ročnih spretnosti in kreativnosti,  pri-
dobitev praktičnih znanj za vse življenje 
in spodbujanje neformalnega druženja 
v ustvarjalnem okolju. Bodite kreativni 
navdušenci vi in otroci vam bodo sledili.

Ponedeljek

1. RIbIŠKe PALICe
VSEBINSKI UVOD: Preden je Peter spoznal jezusa, je bil navaden ribič, ki je 
vsakodnevno vestno opravljal svojo službo. nato pa je jezus iz njega naredil 
ribiča ljudi. tudi dandanes vsem nam nalaga to nalogo, da smo mi ribiči ljudi. 
Kot simbol tega si bo vsak otrok izdelal svojo ribiško palico in ribice, ki jih bo 
z njo lovil. Poleg vsebine palica predstavlja tudi povsem uporabno igračo, ki jo 
otroci lahko odnesejo domov in je alternativa novodobnim 
plastičnim igračam, ki jih imajo doma.

MATERIAL: lesena palica, vrvica, sponke za papir, magnet, 
papir/stiropor, barvice, flomastri

ČAS IZDELAVE: 60 minut

IZDELAVA:
1. najprej si vsak izdela svojo ribiško palico. to enostavno 

naredite iz primerno dolge, debele in ravne veje. daljša 
kot je veja, težje je potem loviti ribice. Vejo lahko pustite 
takšno, kot je, lahko pa se jo tudi še malo uredi in okrasi. 
ročaj lahko tesno ovijete z barvno vrvico za boljše drža-
nje. Če je veja primerna, lahko odstranite dele lubja in 
tako naredite vzorce ...

2. na konec palice privežete vrvico. Pri tem morate biti pozorni, da ta ne bo 
predolga. Ko otrok drži palico v roki, sme napeta vrvica segati samo do tal, 
drugače je težko uporabna. na prosti konec vrvi pritrdite majhen magnetek, 
ki bo imel funkcijo trnka.

3. nato si vsak otrok izdela poljubno število ribic, ki jih bo lahko s palico lovil. tu 
imate na voljo dve možnosti. ribe so lahko izrezane iz papirja ali pa iz tankih 
plošč stiroporja. take ribe lahko potem lovite iz čebra voda ali celo na morju, 
kar naredi igro zahtevnejšo in zabavnejšo. Vsaka riba mora imeti nase pritrjeno 
sponko za papir, da jo lahko potem z magnetom ujamemo. ribe lahko poljubno 
okrasite in dodelate s papirjem, barvanjem in raznimi okraski.

4. izdelek je tako dokončan in pripravljen za igro. Če kateri od otrok konča 
prehitro, si lahko naredi večjo jato ribic ali pa se bolj posveti podrobnostim 
in si okrasi palico, lahko pa se tudi loti izdelave enostavnega mehanizma na 
koncu palice, s katerim lahko navija in poljubno podaljšuje vrvico

OPOMBE:
Magnetke, primerne za izdelavo tega izdelka, je lažje dobiti, kot si morda mislite. 

Na straneh, kot je »svet magnetov« in podobnih, jih lahko naročite že za 0,20€ na 
kos. Lahko pa izdelek naredite tudi brez uporabe magnetov. Na konec vrvice nave-
žete deloma razpeto sponko, da ima obliko klasičnega trnka, na ribici pa sponko 
zavihate navzgor, da deluje kot zanka, za katero lahko ribo ujamete. Lovljenje je 
tako nekoliko bolj zahtevno, vendar še vedno mogoče.

dan ime delavnice
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manj ljudi. delavnica je večdnevna in primerna tako za 
dekleta kot fante.

MATERIAL: volna ali bombažni kvačkanec, kvačka, gumb

IZDELAVA:
1. Za osnutek naredimo verižico iz verižnih petelj v žele-

ni dolžini, ki predstavlja širino torbice. nadaljujemo s 
šibičnimi petljami, tako da skvačkamo pravokotnik, v 
dvakratni želeni velikosti torbice.

2. Spodnji del pravokotnika zavihamo navzgor čez polovico, zgornjega pa nav-
zdol za preklop. Celotno torbico obkvačkamo. ročaj skvačkamo iz verižnih 
petelj.

3. Za zapiralo prišijemo majhen eleganten gumb. Lahko pa gumb izpustimo.

Dodatna navodila za kvačkanje poiščite v kakšnem priročniku za šivilje in 
na spletu oratorij.net.

Torek

1. KAMeNe bARVe
VSEBINSKI UVOD: Peter ni gradil na pesku, mivki, temveč na skali, ki pona-
zarja trdnost, mogočnost. 
V današnji delavnici bomo spoznali, da lahko s čim tako trdnim, kot je kamen, 
ob pravilni obdelavi počnemo tudi popolnoma nepričakovane stvari. iz različnih 
kamnov bomo izdelovali barve ter z njimi risali.

MATERIAL: različni manjši kamni- različnih barv, voda

ORODJA: terilnik, kladivo, posodice (kakršne koli za mešanje barv), čopiči

IZDELAVA:
1. V terilniku stremo kamenje do finega praška. Za začetek lahko kamen na 

manjše kose zdrobimo tudi s kladivom. Pri tem pa moramo biti pozorni, 
da se kdo ne poškoduje in da lahko pri takem delu majhni kosi kamenčkov 
letijo na vse strani.

2. Prašek damo v posodico, v katero dodajamo vodo, da postane ne preveč 
tekoča zmes. da dobimo različne barve, moramo imeti kamne čim bolj raz-
ličnih barv. te pa lahko med seboj tudi po želji mešamo.

3. Z nastalo zmesjo lahko rišemo na papir, na kamen, karton itn. barva seveda 
ni vodoodporna, zato morajo biti otroci pozorni, da se njihova umetnina ne 
bo zmočila.

2. KVAČKANA TORbICA
VSEBINSKI UVOD: V zgodbi smo slišali, da je bil Peter zelo pogumen. Pustil 
je vse in postal jezusov učenec. Slišali smo tudi, kako mi lahko postanemo oz. 
smo jezusovi učenci: da vsaj kdaj pa kdaj pustimo računalniške igrice in gremo 
raje k sv. maši, da pustimo mobilca in se rajši pogovarjamo s prijateljem ali pa 
da molimo. »Čudovito bi bilo, ko bi pustil jezo in slabo voljo ter na prvo bese-
do ubogal starše in pomagal. in da bi zbral pogum in brez sramu pred sošolci 
rekel: tega pa jaz ne bom počel, ker ni prav in se ne sme. da se ne bi norčeval iz 
drugih. da bi branil šibkejše pred hudobneži. da bi glasno upal priznati, da je 
jezus tvoj prijatelj. to pomeni biti apostol. to pomeni »loviti ljudi za jezusa.«
tako kot Peter pokažimo pogum in sprejmimo izziv: naučimo se kvačkati! :)
V povezavi z ribiško mrežo si izdelajmo svojo mrežico – torbico, tako da jo 
skvačkamo. Znati kvačkati je zelo dobra veščina, ki pa jo, žal, obvlada čedalje 
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http://www.oratorij.net/gradiva
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2. Ko je milo v poltekočem stanju, dodajate vse, kar ste si zamislili: cvetje, ze-
lišča in drugo za okrasitev. Lahko dodate tudi barvila in naravna eterična 
olja (pazite, da so naravna, sintetična namreč povzročajo alergije, da jih ne 
dodaste preveč, na splošno, če dodajate eterična olja, se je dobro najprej 
poučiti o osnovah varne uporabe le-teh). Če je milo pozorno, lahko stvari za 
krasitev plavajo v milu, sicer jih je najbolje položiti ali na dno kalupa in jih 
zaliti z milom ali milo vliti v kalupe in jih zložiti na vrh. 

3. Ko ste vse dodali, vlijte milo v kalupe (silikonski, plastični, okrasni …) in 
počakajte, da se strdi. 

4. Milo vzamemo iz kalupa. Lahko primerno zavijemo.

OPOMBE: 
V sklopu e-gradiva najdete tudi dodatna navodila za pripravo naravnega 
rastlinskega mila po hladnem postopku. Proces je malo bolj dolgotrajen in 
zaradi uporabljene snovi nevaren za otroke. Lahko pa ga uporabite kot de-
monstracijo, kako se še lahko izdela uporabno milo.
Pri uporabi eteričnih olj morate biti pozorni. Navodila za varno uporabo so 
prav tako v priloženem e-gradivu.

2. MeGA MeHURČKI
VSEBINSKI UVOD: Simbol dneva je milo, simbol očiščenja in odpuščanja. Še 
enega velikega daru, ki nam ga je podaril jezus. tako kot se lahko veselimo te 
milosti in njegove ljubezni, nas lahko vzradosti tudi milo v obliki milnih mehurč-
kov. Pri delavnici bomo izdelali pripravo za mega milne mehurčke.

MATERIAL: lesene palice, vrvica, milo (najcenejše čistilo za posodo), voda, težka 
kovinska matica (ali karkoli drugega za obtežitev), dodatki za milno mešanico

IZDELAVA:
1. izdelava priprave za delanje velikih mehurčkov je popolnoma preprosta. 

Med konca dveh palic povežete dve vrvici, pri čemer je ena krajša, druga pa 
približno 2-3x daljša od prve. na daljšo vrvico na sredino navežete ali obesi-
te utež, ki bo poskrbela, da bo vrvica napeta. Pomembna je izbira vrvice, pri 
čemer je najbolj primerna bombažna.

2. Za pripravo milne mešanice je na spletu mogoče najti goro idej in receptov. 
Vse vključujejo vodo in detergent, predlagajo pa še razne dodatke, ki po-
skrbijo, da so mehurčki lahko večji in ne počijo tako hitro. Lahko dodaste 
glicerin, koruzni sirup ... Preizkusite več različnih kombinacij in razmerij 
sestavin in ugotovite, katera milnica dela največje mehurčke in iz katere mil-
nice nastanejo najbolj mavrični baloni.

3. Za to, da vam uspe ustvariti lepe in velike mehurčke, je potrebnega nekaj 
treninga in vaje, zato drugi del delavnice namenite preizkušanju in treningu 
veščin. na koncu pa lahko priredite tekmovanje za največji milni mehurček.

2. KAMeNČeK – MAGNeTeK
VSEBINSKI UVOD: jezus je Petru rekel: »blagor ti, Simon, jonov sin, kajti 
tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. ne boš več 
trd in trdosrčen kot kamen. boš pa trden kot skala. Zato ti povem: ti si Peter, 
Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo 
premagala.«
Kamen je trd in trdosrčen. Lahko pa ga »predelamo«, olepšamo in dobi drugačno 
vlogo, namen. naredimo si magnetke :)

MATERIAL: ploščati kamenčki, magnetek, lepilo, tempera barve, lak

IZDELAVA: 
na eni strani kamen polepšamo: porišemo, polepimo, napišemo kakšen 

citat, verz … (slika 1). Če želite, da se kamen sveti, ga lahko v celoti polakirate 
(barvanje ali škropljenje). na drugo stran kamna, ko je naša umetnina že suha, 
nalepimo magnetek (Slika 2).

 
Slika 1: Polepšamo kamen Slika 2: Magnetek prilepimo

sreda

1. MILO
VSEBINSKI UVOD: jezus je Petru napovedal: »Preden bo petelin zapel, me boš 
trikrat zatajil!« Peter je res zatajil jezusa, vendar mu je bilo žal in se je pokesal. V 
današnji delavnici bomo pripravili sredstvo, ki odstrani madeže. izdelali bomo 
milo.

MATERIAL: Ostanki mila ali kupimo glicerinsko milo (najbolj prozorno), cvetje, 
zelišča, razne manjše reči iz narave za krasitev mila, posoda, strgalo za sir, kalupi

IZDELAVA: 
1. Ostanke mila s strgalom za sir nastrgate na zelo majhne koščke. Posodo z 

nastrganim milom ali glicerinskim milom grejte na vodni kopeli (voda spo-
daj mora vreti, saj se tako milo začne taliti). Milo se tali zelo počasi. Stalno 
močno mešajte. Če se milo prismodi, postane temno rjavo in neuporabno.
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a) b) 

c) č) 

d) e) 

2. MLAdI NOVINARjI
VSEBINSKI UVOD: Celotna Petrova zgodba se vrti okoli tega, da je naloga nas 
vseh, da postanemo oznanjevalci in ribiči ljudi. Če pa smo na mestu, ko drugim 
govorimo o pomembnih stvareh in nas oni poslušajo in to sprejemajo za resnico, 
je potrebno, da smo pozorni, kaj in kako podajamo svoje prepričanje. Zato bodo 
pri tej delavnici otroci vodili svojo novinarsko agencijo in pripravljali prispevke 
o Petru, oratoriju in drugih stvareh.

MATERIAL: najrazličnejši pripomočki za pripravo prispevkov

ORODJA/PRIPOMOČKI: kamera (lahko tudi na telefonu), narejena kamera, 
narejeni mikrofoni, računalnik, možnost tiskanja na koncu 

IZDELAVA:
1. izberemo si mesto, ki bo namenjeno našemu studiu. Lahko naredimo po-

polnoma enako studiu (iz kartona reflektorje, novinarski stolček, ekrane, 
slušalke- kar nam domišljija vrže na plan).

2. Z otroki ves teden zbiramo kratke posnetke od vtisov otrok, animatorjev, 
lahko sestavijo intervju, si izdelajo kostume za oddajo in čez cel čas snemajo 
kratke filmčke, ki jih na koncu sestavijo v en del.
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OPOMBE:
Za izdelavo pripomočkov in milne mešanice si lahko pomagate s filmčki na 

YouTube-u, ki jih je o tej temi seveda ogromno. Vnesite »huge soap bubbles« ali 
kaj podobnega in dobili boste veliko zadetkov s to temo. Lahko se tudi poigrate z 
zanko za delanje mehurčkov in jo nadomestite z mrežo iz vrvice, tako dobite večje 
število manjših mehurčkov.

Četrtek

1. deNARNICA ZA OsebNO
VSEBINSKI UVOD: Simbol dneva je osebna izkaznica kot simbol pripadnosti 
in tega, da smo del neke večje skupnosti. Peter se pozneje v življenju ni bal pri-
znati, kdo in kaj je. Kot se tudi mi danes ne bi smeli bati glasno povedati tega, da 
smo kristjani. tako si bodo otroci izdelali svoje krščanske osebne izkaznice in 
denarnice, v katere jih bodo lahko spravili.

MATERIAL: blago, usnje, karton, šivanka, sukanec 

ORODJA/PRIPOMOČKI: lepilo (neostik najbolje drži), škarje

IZDELAVA:
1. Pravokotni kos blaga premažemo z lepilom (slika a), nato pa nanj prilepimo 

2 kartona, na vsako stran enega (da bo denarnica malo bolj trdna). Med nji-
ma pustimo dovolj prostora, da se bo dalo pozneje prepogniti (slika b). 

2. Ponovno celotno površino premažemo z lepilom in nanj položimo še en po-
polnoma enako velik kos blaga (slika c). 

3. na malo manjši konec blaga nanesemo lepilo, vendar le ob robu (1 cm od 
robu), na treh stranicah, pri čemer eno od daljših izpustimo (slika č).

4. na najmanjši konček nanesemo lepilo z vseh strani razen zgornje - ponovno 
približno 0,5 cm od roba, da se bo lahko vanj vstavljalo kartice, in ga prilepi-
mo na notranjo stran denarnice (slika d). 

5. Pustimo, da se vse lepo posuši, nato pa s škarjami obstrižemo zunanjo stran, da 
bodo vse tri ploskve imele enak rob. dobili smo funkcionalno denarnico (slika e). 

6. Po želji se lahko naredi še pašček za zapenjanje, ki ga nalepimo na zadnjo 
stran, na sprednjo stran pa lahko damo ježka ali v paščku naredimo luknjo 
in spredaj zašijemo gumb …

7. denarnici lahko naredimo več žepkov ali jo po želji okrasimo. namesto le-
pila se lahko lotimo tudi šivanja.

8. Za v denarnico nato iz tršega papirja izdelamo še lastno osebno izkaznico, 
ki jo lahko potem tudi plastificiramo. na izkaznico zapišemo svoje ime, pri-
imek, domači naslov, rojstni dan, god ... Poleg tega pa naj otroci na kartico 
napišejo tudi krstnega zavetnika, najljubšega apostola, misel iz Svetega pisma 
ali kaj podobnega. Lahko dodamo tudi slikico. to lahko narišejo, prinesejo s 
seboj ali še bolje, se na delavnici fotografirate in slikico natisnete. 
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5. Sedaj je na vrsti najboljši del: vsako palčko posebej raztegnemo z rokami: če 
je bilo testo dobro pregneteno, to ni nikakršen problem. raztegnjeno pre-
mažemo z jajčno glazuro in povaljamo/posipamo s posipom ter zložimo na 
pekač (upoštevajte, da se med peko malo razširijo).

6. Pečemo 15 do 20 minut, odvisno od tega, ali imamo rajši čisto trde hrustlja-
ve grisine ali še malo mehke.

OPOMBE: 
•	 Potresemo jih lahko s sezamom, kumino, grobo mleto soljo, različnimi 

semeni ali s čim še bolj izvirnim.
•	 V testo lahko dodamo začimbe: sladko papriko, koriander, janež, kumino, 

poper, rožmarin, žajbelj, majaron, origano, timijan ali seveda poljubne 
kombinacije teh začimb.

•	 Lahko se poigrate tudi z oblikami - testene svaljke lahko zavežete v vozle, 
ovijete okoli palčke ali ustvarjate različne oblike.

2. VOdITeLjI
VSEBINSKI UVOD: naš junak Peter je bil pogosto prvi pri stvareh ali postavljen 
v ospredje in na vodilno mesto. to ni v nasprotju z jezusovim rekom „prvi bodo 
zadnji in zadnji bodo prvi“, saj pogosto potrebujemo nekoga, ki stopi naprej, 
pokaže ostalim pravo pot in jim je za zgled. Pri tej delavnici, ki je nekoliko dru-
gačna od običajnih, bodo otroci storili prav to. Za en dan ali za en projekt bodo 
prevzeli vodilno vlogo in bili „Petri“ ostalim otrokom.

POTEK DELAVNICE: 
Pri tej delavnici otroci ne bodo izdelali izdelka, pač pa bodo pridobivali veščine 
vodenja, organizacije in odgovornosti. Otrokom veliko pomeni, če jim izkaže-
mo zaupanje in jim namenimo kako odgovorno delo, saj jim to vlije dodatne 
samozavesti in jim pomaga premagovati strah pred nastopanjem. namen de-
lavnice je torej, da skupaj z otroki pripravite del programa, ki ga potem otroci 
tudi pomagajo izvesti. tu ste povsem prepuščeni lastni ustvarjalnosti, željam 
in odločitvam. Podajamo samo nekaj predlogov, kako se lahko otroci vključijo 
v delo na oratoriju. 
•	 Lahko sodelujejo pri pripravi in izvedbi velike igre za tisti dan. igro morate 

animatorji tako ali tako pripraviti že veliko prej, s kančkom spretnosti pa 
lahko otroke napeljete, da pridejo do istih idej in dobijo občutek, da so 
tudi oni dali zamisli za igro. nato pripravite vse potrebne rekvizite za igro, 
kar je pogosto že samo zase ustvarjalna delavnica. Otroke lahko uporabite 
tudi pri izvedbi igre, kar jim bo še najbolj všeč. Če je igra po otokih so 
lahko otroci (najbolje v spremstvu animatorja) na posameznem otoku in 
ga vodijo. torej dajejo naloge ostalim skupinam. Lahko so otroci voditelji 
posamezne skupine in nadomestijo vlogo animatorja za čas igre, ali pa jih 
vključite kako drugače.
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3. Lahko je skozi ves teden dejavna ekipa, ki sestavlja časopis - sami oblikujejo 
naslovno stran, oblikujejo članke, dodatke, križanke in na koncu oratorija se 
izda oratorijski časopis.

4. Če se otroci menjajo pri delavnicah, lahko vsak dan ta skupina pripravi in-
formativno oddajo, ki jo izvedejo ob koncu oratorijskega dneva. V njej po-
vzamejo glavno sporočilo dneva, povejo druge zanimive oratorijske novice 
in trače, izvedejo intervju z gostom, napovedi za naprej ...

Petek

1. GRIsINI
VSEBINSKI UVOD: danes je v zgodbi poudarjena vrednota papeštva, ki jo 
simbolizira pastirska palica. naš glavni junak je bil postavljen za prvega papeža 
in temeljni kamen naše Cerkve. Pri delavnici pa bomo združili simbol dneva in 
kuharske spretnosti in pripravili svoje hrustljave pastirske paličice – grisine.

SESTAVINE (za 40 grisinov): en zavojček kvasa (21 g), približno 275 ml vode (1 
žlička medu), 500 g gladke moke (tip 500), 2 zvrhani žlici krušne moke (tip 850), 
2 žlički soli, 3 žlice olivnega olja, 1 jajce, stvari za posip

ČAS IZDELAVE: 90 minut

IZDELAVA:
1. V posodico damo 125 ml vode in vanjo 

vsujemo kvas. Čez nekaj minut dodamo še 
med in premešamo, da se raztopi. Med ni 
obvezen in ga damo lahko čisto malo. delu-
je samo kot sladilo in predvsem kot aroma.

2. Zmešamo obe moki in sol v skledi, naredi-
mo v sredini jamico ter vanjo vlijemo oliv-
no olje in kvasni nastavek. Zamesimo testo in pri tem po potrebi dodajamo 
preostalo vodo. testo dolgo mesimo, tudi potem ko so se sestavine že po-
vezale, da bo testo gladko in elastično. Pokrijemo s prtičkom in pustimo 
počivati 10 minut.

3. testo razdelimo na manjše hlebčke, tako da vsak otrok dobi svojega. te 
hlebčke nato otroci še nekaj časa mesijo, nato pa iz njih naredijo svaljke ozi-
roma paličice. Lahko testo zvaljamo na debelino približno 1,5 cm in nato iz 
tega izrežemo trakove primernih velikosti. iz hlebčkov lahko naredimo tudi 
tanke svaljke in jih razrežemo na poljubno dolžino. tako pripravljene grisi-
ne pokrijemo s prtičkom in pustimo ponovno malo vzhajati.

4. Medtem ko vzhaja, namastimo 2 pekača z olivnim oljem in ju potresemo 
z moko (krušno). Pripravimo jajčno glazuro iz rumenjaka in žlice vode, na 
krožnike pa si pripravimo posip. Pečico segrejemo na 200 stopinj (ventila-
torsko rajši na manj, okoli 180 – 190).

– 
Gr

isi
ni



DE
LA

VN
IC

E

DE
LA

VN
IC

E

136 137

•	 Če imate tisti dan načrtovanega skritega gosta, lahko otroci pripravijo 
program za njegov obisk. Pripravijo sceno, če je to potrebno, zamislijo si 
kako ga bodo počasi in na zanimiv način razkrili otrokom. Lahko vodijo 
samo prireditev, pripravijo vprašanja za gosta in na koncu z njim izvedejo 
tudi intervju za oratorijski časopis.

•	 Lahko pripravite tudi kako drugo sodelovanje. Skupina lahko za naslednji 
dan pripravi jutranjo molitev. torej izbere pesmi in molitve in potem tudi 
sodeluje pri sami molitvi z branjem in kazanjem pesmi v sredini kroga. 
Pripravi in izvede lahko jutranje razgibavanje. nato pa lahko tudi preko 
dneva vodi banse, ki jih v času delavnice zvadijo ali se jih na novo naučijo.

Lahko bi bilo tvegano, da bi celotno pripravo tovrstnih stvari povsem pre-
pustili otrokom, saj ne veste kako ustvarjalno skupino otrok boste dobili. Zato 
si vsaj zasnove in okvirne ideje za vse pripravite že vnaprej, z otroki samo še 
enkrat skupaj pridite do njih, jih do konca izpilite in izvedite. ta delavnica je bolj 
primerna za otroke višje triade (za veterane).

sobota

1. PIsTACIjeVA RIbICA 
VSEBINSKI UVOD: riba je bila najpogostejši znak prvih učencev. V grščini je 
riba ihtiS. te črke pa so pomenile: jezus Kristus, božji Sin, Odrešenik.
tudi mi si izdelajmo znak prvih učencev!

MATERIAL: papirnati (okrogli) krožniki, tempera barve, luščine pistacij ali 
raznobarven papir, lesno lepilo, čopič, škarje

IZDELAVA:

1. iz papirnatega krožnika izrežemo obliko ribe, rep naj bo na privzdignjenem 
delu. 

2. ribo pobarvamo s tempera barvicami. 

3. Ko se posuši, začnemo na ribo lepiti pistacijeve luščine, in sicer od zadaj 
naprej. na koncu lahko vse luščine ali le nekatere pobarvamo.

Manjši otroci lahko namesto luščin uporabijo barvni papir.
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dodatne delavnice

1. LIMONAdA
VSEBINSKI UVOD: Limonada je okusna pijača iz sestavin, ki so vsaka zase 
celo neprijetne za uživanje. Limona je kisla in predstavlja vse tisto v življenju, 
česar si ne želimo in nam je neprijetno. Sladkor je v manjši količini sicer dober, 
a preveč nam hitro škodi in tudi v življenju ne sme biti vedno le lepo in sladko. 
Voda je sprva brez okusa, a poveže kislo in sladko ter da limonadi njen pomen. 
jezus je voda, ki poveže v nas dobro in slabo, sladko in slano, na nas pa je, da 
znamo presoditi pravo količino posamezne sestavine.

SESTAVINE (za 5 oseb):
3 limone
1 l vode
185 g trsnega sladkorja
(listi melise ali mete)

IZDELAVA LIMONADE: 
1. eno limono dobro operemo, obrišemo in razrežemo na rezine. dve limoni 

pa razrežemo na polovice in iz njiju iztisnemo sok.
2. Limonin sok vlijemo v večji vrč, dodamo sladkor in vodo ter vse skupaj do-

bro premešamo. na koncu v vrč stresemo rezine limone in ga postavimo za 
nekaj časa v hladilnik, da se limonada ohladi.

3. Ohlajeno limonado vzamemo iz hladilnika in nalijemo v kozarce, v katere 
po želji dodamo ledene kocke in metine ali melisine lističe.

POTEK DELAVNICE:
Skupino otrok na delavnici razdelite v dve manjši skupini. Obe imata enako 

nalogo. Pripraviti morata limonado, ki jo bosta nato poizkusili kar najbolj izvirno 
in uspešno „prodati“ ostalim otrokom na oratoriju. Ko so otroci skupaj zbrani 
na oratorijskem dvorišču (idealno po kosilu), bo vsaka skupina postavila svojo 
stojnico in na njej delila svojo limonado. Zmaga skupina, ki prej razdeli svojo 
limonado (v resnici pa zmagamo vsi, ker so otroci namesto sladkega soka spili 
zdrav napitek). da pa bodo pri deljenju uspešni morajo čim bolje izdelati svojo 
stojnico. Pripraviti plakate, napise, dekoracijo,... Vsaka skupina lahko pripravi tudi 
krajšo reklamo za njihovo limonado, ki jo potem zaigrajo pred ostalimi otroki. 

OPOMBE: 
Namesto s sladkorjem lahko limonado osladkamo z medom.
Najbolje je, če uporabljamo biolimone, katerih lupina ni obdelana s škropivi. 

Če biolimon nimamo na voljo, limono za nekaj minut potopimo v vrelo vodo in 
dobro obrišemo, da odstranimo vosek, v katerem se nahajajo strupi.

2. TURbO AVTO
VSEBINSKI UVOD: »Ker ti zapuščaš mojo čredo, grem v rim, da me bodo še 
enkrat križali.« je rekel jezus Petru. Peter je jezusu odgovoril: »ne hodi, jezus. Saj 
grem jaz.«. Če bi Peter živel danes, bi v antiohijo potoval s prevoznim sredstvom. 
danes bomo v delavnici izdelali avto na turbo pogon.

MATERIAL: 
plastenka
4 plastični zamaški
4 koščki spužve, pene ali gobice
balon
slamica z gibljivim vratom
2 navadni slamici
2 palčki za nabodala
škarje
lepilni trak
šilo za luknje

ČAS IZDELAVE: 30 minut

IZDELAVA: 
1. na daljši konec gibljive slamice trdno zalepi balon z lepilnim trakom (naj-

boljše je, da uporabiš izolirni trak).
2. na mestih, kjer bo podvozje avtomobila, s spajkalnikom naredi luknje za osi. 

Skozi luknji vdeni slamici. Skozi slamici nato vdeni še palčki za nabodala.
3. V pokrovčke nalepi peno.
4. Pokrovčke s peno natakni in trdno prilepi na palčke za nabodala. Pazi, da so 

kolesa res trdno prilepljena in se na leseni palčki ne premikajo.
5. na vrhu zadnjega dela avtomobila naredi luknjo. Vanjo vtakni slamico z ba-

lonom in jo nato potisni skozi odprtino za pitje. Poskrbi, da je gibljivi del sla-
mice, ki štrli iz odprtine za pitje, čim bolj usmerjen navzdol, da bo avtomobil 
hitrejši in se bo peljal dlje.

6. Poriši avtomobil z alkoholnimi flomastri. Skozi slamico napihni balon, pri-
drži s kazalcem konec slamice, avtomobil položi na ravno površino in dirka 
se lahko začne.

1) 2)
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OPOMBE: 
Navodila za izdelavo najdeš tudi na pbskids.org/designsquad/build/4-wheel-

-balloon-car.

– 
Tu

rb
o a

vto

http://pbskids.org/designsquad/build/4-wheel-balloon-car/
http://pbskids.org/designsquad/build/4-wheel-balloon-car/
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1. Ribiški teambuilding
 Trajanje: 100 do 120 minut
 Št. udeležencev: 50 do 150
 Število skupin: 6 do 9, če je skupin več, je treba povečati število otokov
 Pripomočki: vrv, žogice, palice, srebrn močen lepilni trak (silver tape, 

tudi duct tape), hulahup obroče različnih velikosti ali druge 
okvirje, vedra ali druge posode, ribo iz lepenke, jajce za vsa-
ko skupino, toaletni papir, vato, časopisni papir, plastične 
vrečke, vedrce barve ali česa podobnega – obvezno z roča-
jem, papir, pisala, preprost šotor.

  Poleg tega veliko rib – najbolje natisnjenih (največ modrih, 
potem rdečih in najmanj zelenih). na vsaki naj bo pisarni-
ška sponka. in 2,5 m dolga palica z 2,5 m dolgo vrvjo, ki ima 
na koncu privezan magnet. Prav tako potrebujemo toliko 
ribiških mrež, kolikor je skupin.

CILJI
•	 praktični: Zmaga tista skupina, ki ob koncu igre (vsi otoki ali časovna 

omejitev) zbere največ točk z ribami, ki predstavljajo uspeh njihovega 
apostolskega dela 

•	 vzgojni: Otroci se bodo povezali med sabo in se učili sodelovati
•	 vzgojni: Otroci bodo ugotavljali, da kot skupina delo lažje in bolje opra-

vijo; ob tem se bodo učili misliti, sodelovati, poslušati, razpravljati, pre-
dlagati in se odločati

•	 vzgojni: Otroci bodo spoznavali apostole, še posebno sv. Petra, in se 
zavedali, da so morali tudi apostoli delovati kot skupina ter da je apostol 
tudi vsakdo izmed njih

PROSTOR: idealno je zunaj, gre pa tudi v večjem notranjem prostoru ali v več 
manjših prostorih

ŠTEVILO ANIMATORJEV: idealno je en animator na vsako skupino + en na 
vsak otok + vodja igre + vodja skupinskih iger + vodja iger za dodatno izgrajevanje 
skupine + trije animatorji, ki bodo kradli ribe. Ker veliko oratorijev nima toliko 
animatorjev, lahko igre na otokih vodi kar animator skupine – v tem primeru 
se morajo pripraviti in seznaniti z vsemi otoki. Poleg tega potrebujemo lik, ki 
bo igral sv. Petra, hodil okrog in spodbujal skupine. Lahko je tudi duhovnik ali 
duhovni vodja oratorija.

KRATEK OPIS: Skupine hodijo po otokih kot novodobni apostoli, kjer izvajajo 
razne aktivnosti za team building. na vsakem otoku dobijo najprej kratko razlago, 
zakaj je taka naloga dobra za apostole. namen igre je krepitev povezave otrok v 
skupino. enkrat, ob določeni uri, se zbere več skupin in odigrajo skupinsko igro. 
Otroci zbirajo na otokih in na skupinskih igrah ribe. ribe so treh barv: rdeče, 
modre in zelene. rdeče so dvakrat več vredne kot modre, zelene pa trikrat več 
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Uvod v velike igre – katere novosti prinašajo?
Preden se zagrizete v pripravo velikih iger, samo nekaj besedic o tem, kakšne 

praktično-izvedbene in vsebinske novosti prinašajo le-te. Seveda, povezane so z 
letošnjo temo oratorija. Morda se to komu ne zdi preveč relevantno, vendar je 
to pomembna reč, ki je ne gre zanemariti. Igra ogromno prispeva k otrokovemu 
doživljanju oratorija in njegove vsebine ter je zato ključnega pomena, da je nanj 
tudi vsebinsko vezana. Vsebine iger po dneh so na kratko razložene v kratkih opi-
sih iger, ki stojijo pri začetkih iger, nakazujejo pa jih seveda tudi njihovi naslovi. 
Poleg vsebinskih novosti, ki so samoumevne, lahko v letošnjih igrah opazite tudi 
kar nekaj novih pristopov, pa tudi rešitev v zvezi z jasnostjo navodil. Te novosti 
so na kratko orisane spodaj.

Že takoj na začetku prinaša nekaj novosti prva igra. Posvečena je team 
buildingu, kakor z uveljavljeno tujko rečemo gradnji skupin. Ta igra je vsekakor 
praktična za oratorij, če imate na njem ves teden enake skupine otrok. Tako se 
že prvi dan povežejo med seboj, kakor so se Jezusovi učenci apostoli, tudi število 
otrok v skupini je verjetno precej podobno. Uporabna vzporednica. Poleg tega pa 
so otoki prikazani tudi na youtubu, tako da so bolj razumljivi, kakor pa dolga in 
velikokrat nerazumljiva navodila v priročniku. Vse internetne povezave je mogoče 
dobiti na oratorijski spletni strani.

Igra drugi dan je vsebinsko bogata, hkrati pa preprosta za izvedbo, kar je 
njena velika odlika. Ti dve komponenti je velikokrat skoraj nemogoče združiti. 
Tretja igra skuša na prav poseben način približati evangelij tudi najbolj razpo-
sajenemu delu oratorija – vodni igri. Morda malo nenavaden poudarek, vendar 
pa lahko kakšna taka živa uprizoritev veliko bolj ostane v spominu; vodno igro je 
tako ali tako nemogoče narediti nezanimivo, če pa se doda še tako prepoznavna 
vsebina, lahko igra prinese veliko več kot le zabavo. Vredno je poskusiti - je pa vse 
na animatorju in njegovi navdušenosti.

Četrta igra popelje otroke na detektivsko pustolovščino. Igra je bila napisana z 
mislijo na manj številne oratorije. Je vsebinsko in tudi praktično precej zahtevna, 
vendar pa resnično spodbuja otroke k razmišljanju na zabaven način. Med igro 
se s pregledovanjem osebnih izkaznic animatorjev simbol zares poudari, igra pa 
se konča s srečanjem z Jezusom – pravim Jezusom v Najsvetejšem.

Igra petega dne prinaša novo metodo: otroci iščejo ovce po okolici po foto-na-
migih, lahko tudi z MMS-i. V vsakem primeru zelo privlačna igra. Šesta igra pa 
ponudi pristop, da skupine gradijo svoje »baze« in iz njih vodijo razne dejavnosti. 
Ker pa je zgodovinsko naravnana, lahko v njej otroci spoznajo nekaj značilnosti 
prvih dveh stoletij krščanstva. Vsak otrok lahko najde svoje mesto v skupini in je 
hkrati njen junak, ko mu uspe posebna naloga.

Poleg vseh teh igrah je pripravljena tudi dodatna igra, če dežuje, ko neka-
terih od zgoraj omenjenih iger ni mogoče izvesti, saj nujno potrebujejo okolico. 
Igra v deževnem dnevu je preprosta in ne zahteva veliko prostora, saj temelji na 
»Activity« nalogah, ki so vedno zabavne in izzivalne za otroke.
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Primeri vprašanj
•	 naštejte imena vseh dvanajstih apostolov.
•	 Kdo je bil izžreban med dvanajstere namesto juda iškarijota? Matija
•	 Povej imena apostolov, ki so bili z jezusom ob spremenjenju na gori? 

Janez, Jakob in Peter
•	 Kateremu apostolu je jezus rekel, da v njem ni zvijače? Filipu
•	 Koliko pisem, ki jih je napisal apostol Peter, je v Svetem pismu? Dve
•	 Kdo je bil apostol, za katerega piše v Svetem pismu, da ga je jezus 

ljubil? Janez
•	 Kje je deloval apostol tomaž po jezusovem vnebohodu? Mala Azija 

in Indija
•	 Koliko apostolov je bilo evangelistov? Dva
•	 Kje je deloval apostol andrej po jezusovem vnebohodu? Rusija
•	 Kaj je znak evangelista Mateja? Angel
•	 Kaj je znak evangelista janeza? Orel

Če se zdi, da se bo igra zavlekla, lahko vodja igro tudi skrajša. Pazi naj le, da 
bo vsaka skupina opravila enako število otokov.

 Otoki so poimenovani po prvih apostolih. (Če boste naredili več otokov, 
potem lahko uporabite še imena Pavel, Luka, Marko, tit, barnaba …) nekaj 
jih je navedenih v prilogi, še več jih imate kot predloge. Skoraj vsi imajo zra-
ven internetno povezavo, kjer si lahko ogledate igro. na otokih lahko otroci 
dobijo modre in rdeče ribe. Modre dobijo glede na tabelo, ki je ob otoku za-
pisana. (Če ste otoke zamenjali, morate tabelo sestaviti sami.) rdeče dobijo 
za dobre medsebojne odnose, medsebojno pomoč in sodelovanje. Za to se 
odloči animator na otoku po lastni presoji, ni pa pametno dati vsem največje 
mogoče število rdečih rib. največje število rdečih rib na otok je 3. 

 Ko animator določi, koliko rib je skupina dobila na otoku, jih potrese po 
tleh, določi prostor, kjer lahko stojijo ribiči, in potem naj skupina s svojo pa-
lico polovi ribe. naj naloga ne bo prelahka, pametno je uporabiti domišljijo 
in otežiti lovljenje rib.

 Sv. Peter naj hodi po otokih in spodbuja igralce. Lahko podeli tudi nekaj (15 
rdečih in 10 zelenih) rib, če opazi pri skupinah obnašanje ali znanje, ki je 
posebno vredno nagrade.

 V življenju apostolov (takrat in sedaj) je tudi veliko sovražnikov, ki želijo ribe 
spraviti v svoje mreže. Lahko je poljubno število animatorjev, ki to počnejo, 
tu so predlagani trije:
a. reklama – animator ponuja otrokom sladkarije, jim pravi o svojih po-

tovanjih, jih na veliko hvali ipd. V glavnem počne karkoli, da preusmeri 
njihovo pozornost od njihove naloge. Če mu uspe zadržati skupino, mu 
mora skupina dati dve modri ribi ali eno rdečo. Če jih nima pri sebi, 
mora ponje kdo iz skupine v njihovo mrežo.

b. Lenoba – animator igra igrice na telefonu ali tablici in to ponuja tudi 
drugim. Sedi kje v senci in vabi k počitku in zabavi. Lahko ima prižgan 
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kot modre. (Otrokom NE povemo za različno vrednost rib.) Zmaga tisti, ki 
zbere največ točk z ribami, ki prestavljajo uspeh njihovega apostolskega dela. 

UVOD V IGRO ZA OTROKE: apostoli so spremljali jezusa in se od njega 
učili. Učili so se, tako kot je je jezus rekel apostolu Petru, postati ribiči ljudi. Zato 
so dolgo hodili skupaj in delovali kot skupina, pa tudi pozneje so ustanavljali 
krščanske skupnosti, ki so se morale naučiti, kako se lepo živi skupaj. Ker bi bili 
tudi mi radi apostoli, bomo v tej igri šli po njihovih stopinjah. Lovili bomo ribe, 
ki predstavljajo ljudi – tako kot pri apostolu Petru.

POTEK IGRE
 Otroke razdelimo v skupine. idealno je, da je v vsaki skupini od 8 do 10 otrok. 

Skupina si lahko izbere ime, ki pa mora biti iz Svetega pisma. na koncu igre 
bodo za ime dobili tudi ribe, ker bo komisija podelila prvo, drugo in tretjo 
nagrado. Vsaka skupina dobi tudi ribiško palico in ribiško mrežo, ki jo obesi 
na zanjo določen prostor. Vanjo bodo sproti shranjevali pridobljene ribe. 

 nekje na igralni površini ima vodja igre postavljeno mizo. na njej ima kar-
tončke (ploščice) z imeni otokov. na začetku da vsaki skupini en kartonček. 
Ko skupina konča delo na otoku in polovi svoje ribe, se vrne k tej mizi in 
vodja igre zamenja njen kartonček z drugim. Občasno (vsaj 3-krat na igro) 
naj vodja igre preveri svetopisemsko znanje skupine. Postavi naj vprašanje 
ali uganko. Če skupina odgovori narobe, mora najprej na otok za dodatno 
izgrajevanje skupin. Šele ko opravijo dodatno nalogo, se vrnejo nazaj in vod-
ja jim dodeli naslednji otok. Vodja igre tudi preveri, ali skupine pospravijo 
svoje ribe v svoje mreže vsakič, ko pridejo do mize.
Za vsako skupino naj ima vodja igre pripravljeno razpredelnico, kjer naj si 

označi, kam jih je že poslal in kolikokrat so že bili na dodatnem izgrajevanju 
skupine. Preglednica je lahko npr. taka:

ime otoka 1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina 5. skupina 6. skupina 7. skupina 8. skupina

matej

andrej

Jakob

tomaž

Janez

Bartolomej

simon

Filip

tadej

1. kazen

2. kazen

3. kazen
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več kroglic, ki ležijo na sredi kvadrata. Veljajo samo 
tiste kroglice, ki so jih tekmovalci pobrali iz kroga na 
sredini. tistih, ki so se odkotalile iz kroga, ne smejo 
pobirati. igralci se menjajo na minuto, dokler se ne 
zvrstijo vsi. Število kroglic pretvorimo v število mo-
drih rib, ki jih nato pravično razdelimo med vse štiri 
ekipe. Ostanka pri deljenju s 4 ne delimo.
Dobro je imeti pripravljene ščitnike za kolena.

 Ko vsi končajo z vsemi otoki, prešteje vodja igre ribe in 
jih točkuje. takrat pove:

- modra riba šteje eno točko, ker je v njej naš trud, da opravimo nalogo
- rdeča riba šteje dve točki, ker je v njej naš trud, da se dobro razume-

mo in si pomagamo
- zelena riba je vredna tri točke, ker je v njej naš trud, da pomagamo 

tudi drugim in s tem širimo evangelij – smo apostoli
Lepo je, če zmagovalna ekipa dobi kako simbolično nagrado. 

Predlogi za otoke

Andrej (Jezus je razlagal apostolom priliko o semenu, ki je padlo na tla. 
Apostoli so se odločili, da bodo s svojim zgledom, oznanjevanjem, ljubeznijo 
in dobroto pomagali semenu zrasti.)

SEME V ZEMLJI (YouTube povezavo najdete na oratorij.net)   
naredite okvir, najbolje iz treh palic in 

dveh trikotnikov in ga prepredite z mre-
žo. to predstavlja zemljo. Otroci dobijo 
v roke palice. Z njimi morajo pomagati 
semenu, da pride na površje. naredite 
dovolj velik okvir, da bodo lahko sodelo-
vali vsi otroci.

janez (V življenju apostolov je bilo veliko ovir, ki so jih uspešno premagovali. 
Tudi mi bomo poskusili, kako nam bo šlo.)

SKUPINA SKOZI OKVIR (YouTube povezavo najdete na oratorij.net)
Skupina se prime za roke v ravni vrsti. 

na roke jim najprej nataknemo največji 
okvir. Potem se prvi in zadnji primeta 
za roke, tako da sestavljajo krog. Vsak v 
skupini mora zlesti skozi obroč, ne da bi 
se medtem izpustili. Ko opravijo z naj-
večjim obročem, poskusimo še z dvema 
manjšima.
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tudi radio ali računalnik s kako popularno glasbo. Če mu uspe zadrža-
ti skupino, mu mora skupina dati dve modri ribi ali eno rdečo. Če jih 
nima pri sebi, mora ponje kdo iz skupine v njihovo mrežo.

c. tat – če ujame skupino, igra z njimi igro »Kamen, škarje, papir«. igra z 
vsakim članom skupine. Če zmaga, mu morajo dati dve modri ribi. Če je 
neodločeno, eno modro ribo. Če pa izgubi, jih ne sme nikoli več ujeti.
Pametno je malo počakati s temi sovražniki, da si otroci naberejo nekaj rib.

 Otrokom povemo, da lahko med igro delajo tudi druga dobra dela, ki si jih 
sami spomnijo. Zanje lahko dobijo zelene ribe. Količina teh rib je omejena. 
Za ta dobra dela naj skupina sama uporabi svojo domišljijo. Zelene ribe deli 
sv. Peter, vodja igre in vsi animatorji na otokih. Omejite število teh rib, da ne 
nastane inflacija.

 dvakrat v igri sta na vrsti skupinski 
igri – vsaka skupina igra skupinsko 
igro dvakrat. Ob določeni uri (dolo-
čite sami in oznanite uro z zvočnim 
signalom) se tri ali štiri skupine (od-
visno od števila skupin) zberejo na 
določenem mestu. Skupine dobijo 
ure ob začetku igre.

a. ŠTIRJE VOGALI (YouTube povezavo najdete na oratorij.net)
ekipe začnejo v zanje označenem prostoru, ki so v obliki kvadrata. Prebiti 

se morajo čez reko jordan, pri tem pa lahko stopijo le na kamne, ki so narejeni 
iz srebrnega lepilnega traku, vseh skupaj jih je 16. nihče ne sme z nogo stati v 
vodi, to pomeni, da se mora vsaj z delom stopala dotikati kamna. Vsaka ekipa 
mora priti na sebi diagonalno pozicijo.

b. HUMAN HUNGRy HUNGRy HIPPOS  (YouTube povezavo naj-
dete na oratorij.net)

Štiri močne gumijaste vrvi (lahko jih tudi večkrat prepognemo, da bodo 
močnejše) pritrdimo na štiri močne stebre. dolge naj bodo toliko, da bo tisti, 
ki je nanje privezan, komaj dosegel do srede kvadrata. Lahko naredimo tudi 
tako, da sta dve gumijasti vrvi šibkejši za mlajše otroke. naredite pas, ki ga 
bo lahko odpeti in zamenjati. Vse ekipe tekmujejo skupaj. Zbrati morajo čim 
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Čas (minute) Število modrih rib
manj kot 3 15
manj kot 5 12
manj kot 7 10
manj kot 9 8
manj kot 12 5
več kot 12 3

Čas (minute) Število modrih rib
manj kot 2 9
manj kot 4 8
manj kot 6 7
manj kot 8 6
manj kot 10 5
več kot 10 3

Čas (minute) Število modrih rib
manj kot 3 9
manj kot 4 8
manj kot 5 7
manj kot 6 6
manj kot 9 4
več kot 9 2

http://www.oratorij.net
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simon (Apostoli so morali velikokrat razmisliti, kako prenesti veselo 
sporočilo ljudem, tako da bodo ljudje razumeli in ga sprejeli. Delovati so 
morali kot skupina, nihče ni mogel delati sam zase.)

OBROČ KONCENTRACIJE (YouTube povezavo najdete na oratorij.net)    
naloga skupine je prenesti kroglico na obroču 

po poti, ki jo je določil animator. Pot naj vsebuje 
razne ovire. naloga se konča, ko je kroglica na zanjo 
določenem mestu. animator naj poskrbi, da naloga 
ni prelahka, ne prekratka. Če kroglica pade na tla, 
skupina začne od začetka.

Tadej (Apostoli so se morali velikokrat znajti v razmerah, ki so bile videti 
nerešljive. Sveti Duh jim je z darom modrosti izdatno pomagal. Poglejmo, kako 
se vi znajdete v položaju, ko morate razmišljati malo drugače kot po navadi.)

VEZANJE VOZLA (YouTube povezavo najdete na oratorij.net)   
na strop (na gol, na visoko vejo …) pritrdimo dve vrvi tako, da ju komaj lah-

ko zvežemo, če stojimo na stolu. Vrvi morata biti pritrjeni tako, da niti največji 
otrok ne bo dosegel od ene do druge z iztegnjenimi 
rokami, ne s tal, ne s stola. Skupina mora SaMa 
ugotoviti, kako naj zveže ti dve vrvi. Vrv lahko 
veže samo en otrok hkrati, ne smejo si pomagati 
in premikati vrvi tudi drugi. Skupina se odloči za 
strategijo skupaj, potem pa nalogo opravi en sam. 
Pripomočki, ki so na voljo, so: stol, vedro  (z roča-
jem), barve ali kaj podobnega in klešče.

Filip (V časih, ko so živeli apostoli, ni bilo ne računalnikov ne telefonov. 
Še navadna pošta je bila nevarna v času preganjanja kristjanov. Zato so se 
zatekali k risanju. Znak za Jezusa je bil na primer riba. Poglejmo, kako gre 
vam od rok sporazumevanje z risanjem.)

TELEFONČKI Z RISANJEM
Otroci se postavijo v vrsto, vsaj pol metra eden od drugega, vendar raje več. 

Prvi dobi od apostola na otoku listek z napisanim besedilom. tega nato nariše 
na list. drugi pride k njemu, si ogleda list in nato zapiše, kar je videl, ter odnese 
besedilo naslednjemu, ta spet nariše, kar je napisano, in odnese naslednjemu, 
ki spet napiše itn. Pazite, da ne bo nihče risal na isti list, kot je napisan stavek, in 
da se med sabo ne bodo pogovarjali. Vse naj poteka v tišini.

1 beseda enaka kot v originalnem stavku … 3 modre ribe
2 besedi enaki kot v originalnem stavku … 5 modrih rib
3 besede enake kot v originalu … 9 modrih rib
4 besede in več kot v originalu … 15 modrih rib
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Matej (Matej je rad pospravil v žep kak cekin, dokler je bil še cestninar. Vaša 
naloga je, da denar pride do tistega, ki mu je namenjen.)

IGRA Z VRVJO IN ŽOGO (YouTube povezavo najdete na oratorij.net) 
Žogice predstavljajo denar. namesto da bi se 

skotalile do konca in prišle v Matejev žep, jih morate 
spustiti v vedro. Postavite se v krog. Če vas ni parno 
število, naj se z najmlajšim otrokom igra tudi ani-
mator. Po dva in dva vzameta vrv, ki ima oba konca 
zvezana (skupna dolžina vrvi naj bo okoli 5 metrov 
oz. po lastni presoji). Vsa skupina naj naredi krog, 
par naj si stoji nasproti. Ko jo raztegneta, nastane tir 
za žogico. Žogico je treba približno na sredi poti spu-
stiti v vedro. Štejejo le žogice, ki res padejo v vedro.

igra naj traja 10 minut. Vsaka žogica v vedru šteje eno modro ribo. Če je igra 
prelahka in postane dolgočasna, imejte pripravljeno manjše vedro ali celo več 
veder različnih velikosti, ko jih med igro menjate.

bartolomej (Apostoli so velikokrat naleteli na koga, ki se je ujel v svoje 
grehe tako močno, da ga je bilo težko rešiti. Takrat so morali združiti moči.)

REŠI RIBO (YouTube povezavo najdete na oratorij.net)
animator na otoku ima ob sebi na tleh ribo, ki predstavlja človeka. Okrog 

njega je narisan krog s polmerom 2 m. animator v tem primeru predstavlja 
greh, ki drži človeka v nesreči. Otroci se postavijo v krog okrog animatorja in 
mu poskušajo vzeti ribo. Če se animator dotakne otroka v začrtanem krogu, je 
ta izločen iz igre. animator zmaga, če mu uspe ujeti vse otroke, otroci pa, če 
odnesejo ribo, ne da bi bili ujeti. Za vsako otroško zmago dobijo 5 modrih rib, 
če pa izgubijo, morajo eno ribo vrniti. igra traja 10 minut.

Tomaž (Biserov ne mečemo svinjam, tako je zapisano v eni izmed prilik. 
Nanje skrbno pazimo, da se ne uničijo. Tako je tudi z našo vero.)

JAJCE (YouTube povezavo najdete na oratorij.net)   
Skupina si najprej oglede materiale, s katerimi bo delala. Povemo jim, da 

morajo zavarovati jajce tako, da se ne bo razbilo ob padcu na tla. damo jim nekaj 
časa, da se domenijo, kako bodo to storili. Potem jim damo, da izvedejo, za kar so 
se domenili. Ko so zadovoljni z narejenim, vzame animator ovito jajce, ga dvigne, 
kolikor more, in spusti na tla. Potem skupaj pogledajo, kaj se je zgodilo z jajcem. 
Materiala, s katerim bodo zaščitili jajce, naj ne bo v izobilju, ker bo prelahko. 

Če se jajce že v prvem poskusu ne razbije, dobijo 10 modrih rib. Če se razbije, 
lahko poskusijo še enkrat, vendar v tem primeru dobijo le 5 modrih rib. Če se 
razbije tudi drugič, ne dobijo nič.
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Čas (minute) Število modrih rib
manj kot 3 10
manj kot 4 8
manj kot 5 6
manj kot 6 4
manj kot 10 3
več kot 10 2

Čas (minute) Število modrih rib
manj kot 3 9
manj kot 4 8
manj kot 5 7
manj kot 6 6
manj kot 8 4
več kot 10 2

http://www.oratorij.net
http://www.oratorij.net
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jakob (Pri spremenjenju na gori so apostoli želeli postaviti šotor. Ampak si 
niso upali gledati. Zato jim ga bodo tudi otroci pomagali postaviti s prevezo 
čez oči.)

POSTAVLJANJE ŠOTORA
Vsi otroci razen enega imajo čez oči prevezo. 

tisti, ki lahko gleda, pa ne sme pomagati. Ker 
nihče ne more dolgo gledati v taki svetlobi, se na 
približno minuto izmenjujejo na mestu tistega, 
ki vidi in vodi sestavljanje.

Priskrbite si šotor, ki ga je preprosto postaviti, 
in otrokom dovolite, da si ga pred igro ogledajo.

PROSTOR – Lahko naredimo tudi zemljevid našega prostora, kjer označimo 
kraje iz Svete dežele. Otoke nato postavimo v te kraje.
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prostor za 
dodatno 
izgradnjo 
skupine

prostor za 
skupinski igri

Jakob

Filip tadej

simon

tomaž

Bartolomej

matejJanez

andrej

vodja igremreže

Čas (minute) Število modrih rib
manj kot 5 9
manj kot 6 8
manj kot 8 7
manj kot 10 6
manj kot 12 4
več kot 12 2

2. skupaj gradimo Cerkev
 Trajanje: 90 min ali po želji
  Št. udeležencev: neomejeno
 Starost: za vse starosti
 Prostor: travnik, igrišče ali večja dvorana
 Št. animatorjev: 10
 Pripomočki: • Lističi s številkami in oznako skupine

• Kamni (iz kartona ali pravi)
• Kartonski deli cerkve
• Papir, škarje, selotejp
• Pripomočki za posamezne kratke igre

CILJI
•	 praktični (1. del): Skupina (ne glede na to, kakšno funkcijo ima v tem delu 

igre) si nabere čim več kamenčkov.
•	 praktični: Obe (oz. vse skupine) zgradita svoji cerkvi in okrasita njihovo 

okolico; komisija animatorjev pa jo oceni.
•	 vzgojni: Otrok spozna, da je v vsakem človeku delček čudodelnika in delček 

dvomljivca.
•	 vzgojni: Otrok ponotranji željo biti bolj veren (čudodelen) kakor dvomljiv.
•	 vzgojni: Otrok spozna, da je vredno delati ne samo za mogočen videz in veli-

kost, ampak tudi za srce ter prijazen splošni vtis.

UVOD V IGRO ZA OTROKE
V življenju vsi hodimo v Cerkev: ko je nedelja, ko pričakujemo prijatelje, ko 

nas je strah ali pa ko celo čakamo na pravi čudež. Če se resnično potrudimo, si 
lahko zgradimo svojo cerkev – vsak v svojem srcu, kjer z veseljem pričakujemo 
boga. danes pa bomo vsak v svoji skupini zgradili svojo majhno cerkvico. imela 
bo vse, kar ima velika, in skupaj se bomo potrudili, da bomo naredili čim večjo. 
Ker pa velikost in blišč nista vse v življenju, bomo uredili tudi njeno okolico: 
potke, cvetje in drevesa, da nas bo napolnjevala z veseljem in vero, ki bo prinesla 
čudež v cerkev.

KRATEK OPIS – KRATKA NAVODILA
tukaj, kjer je zbrana naša skupina, bomo zgradili svojo cerkev. da bo gradnja 

potekala hitreje, si bomo pomagali s kamenčki, ki jih bomo prinesli iz rudnika na 
prostor, kjer bomo zgradili cerkev. Zato smo vsi razdeljeni v dve veliki skupini: 
Čudodelnike in dvomljivce. Ker pa v življenju enkrat poizkušamo biti čim boljši 
(smo čudodelniki), drugič pa smo največji dvomljivci, si bomo vloge na sredini 
igre zamenjali.

OPIS IGRE
I. del igre
V tem delu igre imamo dve skupini (v vsaki do 30 udeležencev): Čudodelniki in 

dvomljivci. Če imamo več udeležencev, imamo lahko več skupin Čudodelnikov 
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in več skupin dvomljivcev (enako število enih in drugih skupin). Vsaka skupina 
si mora izbrati tudi svoje ime, saj ne bodo ves čas imeli vloge dvomljivcev ali ču-
dodelnikov. da se lažje ločimo: Čudodelniki naj imajo trak navezan okoli glave, 
dvomljivci pa trak okoli roke. Obakrat je trak druge barve.

igramo 30 minut, nato zamenjamo vlogi (za naslednjih 30 minut). Če želimo 
igro podaljšati, podaljšamo posamezne dele igre, če pa želimo, je lahko to tudi 
zelo kratka igra – izvedemo samo en del. V teh 30-minutnih delih sta skupini 
razdeljeni na Čudodelnike in dvomljivce, ne glede na to, kolikokrat se ta del 
obrne, potem v drugem delu, pri gradnji cerkve, pa se skupini ne delita več s tema 
imenoma oz. si vlog ne izmenjavata več. Obe skupini sta enakovredni.

naloga skupine Čudodelnikov je, da iz rudnika prinesejo kamne za cerkev v 
prostor svoje skupine. Pot poteka čez igralno polje, v katerem so dvomljivci, ki 
jim poskušajo to preprečiti. dvomljivci zbirajo svoje kamne na svojem prostoru.

Vsak Čudodelnik in tudi dvomljivec ima list s številko, ki ga izžreba ob vstopu 
v igralno polje. Čudodelnik dobi pred vstopom v igralno polje tudi kamenček.

Čudodelniki tečejo čez igralno polje (iz prve strani čez polje na drugo stran). 
Če Čudodelnika ujame dvomljivec, primerjata vrednosti listkov. 

Kolikor ima Čudodelnik večjo številko na listku, ga mora dvomljivec izpustiti. 
Čudodelnik teče naprej (lahko ga spet ujame dvomljivec), in ko prispe čez 

igralno polje, odda kamenček in listek svojemu animatorju. Kamenčki se zbirajo v 
škatli skupine. Čudodelnik se po zunanjem robu igralnega polja vrne na začetek, 
izžreba nov listek s številko in dobi nov kamenček.

Če pa ima dvomljivec višjo ali enako številko na listku, se spopadeta za 
kamenček na igri ob robu igralnega polja. Zmagovalec igre dobi kamenček in 
ga odda v posodo svoje skupine. Oba se vrneta na začetek, kjer vrneta listek s 
številko animatorju in izžrebata novega. tudi dvomljivci zbirajo kamenčke in 
se pripravljajo, da bodo potem zgradili cerkev. Čudodelnik dobi tudi nov kamen 
(zopet) z nalogo, da ga prenese čez igralno polje.

Pomembno: Čudodelniki in dvomljivci pred vstopom v igralno polje VednO 
iZŽrebajO nOVO ŠteViLKO - tako dosežemo, da nima nihče ves čas visoke 
ali nizke številke.

Če zmanjkuje listkov s številkami za Čudodelnike, naj jih animator iz druge 
strani prinese na prvo stran.

Lističe s številkami izdelajmo tako, da jih bo dovolj za vse (petkrat toliko, 
kot je igralcev). Visokih in nizkih številk je bolj malo (a3 list, 5x5 cm kvadratki 
6x8=48 lističev: 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8 in še kakšna 9 dodatno). na vsakem listku 
mora biti jasno napisano Čudodelnik (Č) oz. dvomljivec (d) ali ustrezen znak. 
Pripravimo tudi petkrat toliko kamenčkov, kot je udeležencev.

POMEMBNO: Čudodelniki imajo malo višje številke (dodamo nekaj številk 
7, 8) – pri njih so višje številke malo bolj pogoste.
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II. del igre

Obe skupini gradita cerkev iz nabranih kamenčkov. 
Otroci gradijo cerkev: večja cerkev pomeni, da smo v ta namen zbrali več ka-

menčkov. Lepša okolica in lepša pot do cerkve pa pomeni, da si resnično želimo, 
da bi bila naša vera čim bolj polna.

Zbrane kamenčke zamenjamo za dele cerkve, ki nastaja. Zbrane kamenčke 
lahko zamenjamo v gradbenem kotičku. Pri tem pazimo, da v gradbenem ko-
tičku nikoli ne zmanjka posameznih sestavnih delov cerkve, za vsako skupino 
(tj. naredimo več zvonikov, več vrat …) kot je skupin. dele cerkve lahko skupine 
med seboj tudi menjujejo.

V gradbenem kotičku so tako za vsako skupino vsaj:
Deli cerkve/rekviziti: potrebujem kamenčkov:

- 1x glavna ladja 50

- 1x streha glavne ladje 20

- 1x zvonik 30

- 1x zvon 16

- 1x streha zvonika 10

- 1x vhodna vrata 8

- 3x okno 3x2

- tlakovec, papir za rože 1,1

* opomba: navedeno število kamenčkov je predvideno za skupino z vsaj 15 udeleženci, 
ki so v slabi uri zbrali vsaj 140 kamenčkov ali več. Če nam igra poteka prepočasi ali če 
imamo v skupini zelo malo otrok, tedaj se naj število potrebnih kamenčkov prepolovi.

nastajajoča cerkev je iz kartonskih delov – plošč, ki jih imamo naslonjene 
na zid ali drevo.

Veliko imamo tudi tlakovcev (za pot) in raznih tulcev ter papirja za izdelavo 
rožic in grmičkov.

Končnega zmagovalca tako določi komisija animatorjev, ki ima poleg velikosti 
cerkve tudi ključen kriterij – estetski videz, potko in urejenost okolice:

da ne bo pomembna le velikost cerkve, uvedemo v igro zanko presenečenja: 
na koncu ne zmaga tisti, ki zgradi največjo cerkev, temveč tisti, ki ima najbolj 
dovršeno izdelano potko do cerkve. 

Voditelj igre mora zato spodbujati otroke, naj se ne osredinijo le na velikost 
cerkve, temveč tudi na okolico oz. potko. (delamo ne samo za mogočen videz 
in velikost, ampak tudi za srce ter prijazen splošni vtis.)

to pot gradijo, da bi sami sebe spodbudili, da bi bili manj dvomeči in bi z 
večjim veseljem in vero prihajali v cerkev.
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Kratke igre za I. del (ob robu igrišča)

1. Hokejski slalom z žogo
iz količkov postavimo 2 progi, razdalja med količki naj bo okoli 2 metra. Po-

trebujemo še 2 debelejši palici oz. deski in 2 žogi. Otroci morajo s palico potiskati 
žogo (kot pri hokeju) mimo količkov. Ko pridejo do konca proge, se obrnejo in 
zopet potiskajo žogo mimo količkov. Zmaga otrok, ki prvi pride do cilja.

2. Oster sluh
animator si izbere 5 pesmi, ki jih pojejo na oratoriju. te pesmi zamrmra tek-

movalcema, in kdor prvi ugane mrmrano pesem, dobi eno točko. tekmovalec, 
ki najhitreje ugane največ pesmi, zmaga.

3. Pobiranje krompirja
Potrebujemo 5 krompirjev (ali kateri koli majhen okrogel predmet), 2 žlici in 

2 posodi. tekmovalca z žlico v ustih poskušata pobrati krompir s tal in ga pre-
nesti v svojo posodo, ki jo animator postavi na določeno razdaljo. Zmaga tisti, 
ki pobere največ krompirja. igro lahko priredimo tako, da se tekmuje glede na 
čas, npr. zmaga tisti, ki v 2 minutah prinese največ krompirjev

4. Odličen spomin
Pri tej igri bomo preverjali, kako dober spomin imajo otroci. animator 

zbere 20 različnih stvari in jih razporedi po tleh, nato pa jih pokrije z rjuho. Ko 
tekmovalca prideta do animatorja, jima razloži, da imata na voljo minuto časa, 
da si zapomnita čim več stvari. nato animator odgrne rjuho in začne odštevati. 
na koncu da vsakemu tekmovalcu list papirja in svinčnik, da zapišeta predmete, 
ki se jih spomnita. nato list izročita animatorju. Zmaga tisti, ki si je zapomnil 
največ predmetov.

6. Pobiranje bombonov
imamo bombone 2 različnih barv. raztresemo jih na tla in jih zmešamo. 

Otroci tekmujejo, kdo bo najhitreje zbral vse bombone iste barve v svoj lonček. 
animator predhodno določi barvo bombonov, ki jih otrok zbira.

7. Stolp iz kock
Potrebujemo kocke (lahko tudi kakšno embalažo, karkoli, kar se lahko zlaga). 

Otroci tekmujejo, kdo zgradi najvišji stolp, ne da bi se ta podrl.

8. Pojedina
Potrebujemo bobi palčke. tekmovalcema damo na voljo eno minuto. Zmaga 

tisti, ki lahko v eni minuti poje največ  bobi palčk (ker so zelo suhe, se jih v minuti 
poje zelo malo, zato ne potrebujemo velikih količin) 

9. Zadeti količek
na določeni razdalji postavimo 2 količka, za vsakega tekmovalca enega. 

Potrebujemo še 2 obroča (narejen iz kartona, vrvi …) s premerom 20 cm. tek-
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movalca poskušata z določene razdalje vreči obroč na količek. Zmaga tisti, ki 
prvi zadene količek. 

10. »Igla v senu«
imamo 2 manjši škatli (od čevljev …), napolnjeni s stvarmi (npr. z majhnimi 

penicami, ki jih dobimo, ko razrežemo gobo, ali z ovitki od bombonov …). Vsi 
predmeti v škatli so enaki, le eden se razlikuje (npr. ena penica je drugačne barve, 
na enem ovitku od bombonov je napis/beseda/misel od animatorja …). Zmaga 
tekmovalec, ki prvi najde predmet v škatli, ki se razlikuje, ne da bi pri tem katera 
koli stvar padla iz škatle.

11. Prijateljski revolveraš
tekmovalca sta obrnjena drug proti drugemu. animator začne šteti: ena, dva, 

tri …  za vsako številko tekmovalca naredita en korak naprej. Ko pa animator 
preskoči številko, se morata tekmovalca obrniti drug proti drugemu in zaklicati: 
ti si moj prijatelj. Kdor je hitrejši, zmaga. 

12. Premikajoči se kipi
tekmovalca se postavita drug proti drugemu. Cilj je dotakniti se dlani na-

sprotnika. Ko je tekmovalec na vrsti, ima na voljo le en gib, npr. premakne roko, 
da bi ujel nasprotnikovo roko. Premikata se lahko oba hkrati (en napada, drugi 
se umika), vendar le z enim gibom. Če se napadalec dotakne nasprotnikove roke, 
mora ta izločeno roko dati na hrbet, tekmuje pa lahko le še z drugo roko. Če pa 
se nasprotnik ne dotakne dlani, mora pustiti svojo roko oz. telo v točno takem 
položaju, kot je končal svoj gib (ravno tako velja za tistega, ki se umika). torej ko 
zamahne z roko, je ne sme zopet potegniti k sebi (to bi bila že 2 giba). Če ne ujame 
dlani, je na vrsti tisti, ki se je umikal. Lovita se torej izmenično. Zmaga otrok, ki 
ujame obe nasprotnikovi dlani.

13. Izpuščene besede
animator prebere besedilo, v katerem izpusti izbrano črko ali celo besedo 

(veznike, predloge …), naloga tekmovalcev pa je, da čim hitreje ugotovita, katera 
črka/beseda je izpuščena.

14. Pihaj, pihaj ...
Z vrvicami naredimo dva kroga (premer 1,5 m oz. po občutku). Oba tekmo-

valca dobita po en balon. nato ga morata s pihanjem čim dlje obdržati v zraku, 
ne da pri tem prestopita meje kroga.

15. Slepo risanje
tekmovalca z zavezanimi očmi poskusita v eni minuti čim lepše in točno kaj 

narisati (drug drugega, Petra, cerkev … predmet risanja prilagodimo starosti). 
animator oceni, kdo je zmagovalec.

Lahko pripravimo tudi druge igre – odvisno, kaj imamo na voljo. Vsekakor 
pa lahko te igrice služijo tudi v kakšnih drugih razmerah, pri kakšni drugi igri, 
če je potrebno.
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3. jezus, kralj vode

CILJI
•	 Praktični: Vse skupine morajo končati otoke. nato se v banki denar 

zamenja za vodne balončke in igra se konča s skupnim vsesplošnim 
zalivanjem z vodo. 

•	 Vzgojni cilj: Otroci se spomnijo na dogajanje pred zadnjo večerjo in 
po njej, na Petrovo zatajitev in judovo izdajstvo. Ugotovijo, kako zelo 
pomembno je imeti dobre prijatelje in zaupanje v vero.

KRATEK OPIS
gre za vodno igro, ki poteka po otokih v dveh delih. Prvi in drugi del sta 

sestavljena vsak iz 6 otokov. Vmes med prvim in drugim delom je zamišljen sve-
topisemski prizor, ki naj ga animatorji zaigrajo pred otroki. Ko le-tega odigrajo, 
se odpravijo na drugih 6 otokov. Ko končajo zadnjih 6 otokov, se odpravijo v 
banko po nakup vodnih balončkov. Ko so vse skupine nakupile zaloge, se začne 
vsesplošno zalivanje in polivanje.

UVOD V IGRO
animator razlaga otrokom. Otroci, znašli ste se v letu 30. brez hiše, denar-

ja, telefonov, interneta in avtomobila. Ste popolnoma brez materialnih stvari. 
Vendar imate nekaj pomembnega. Ob sebi imate skupino zelo dobrih prijateljev, 
skupino, ki bo delala z vami, vam pomagala, vas spodbujala in krepila. Seveda se 
vam zdi, da se ne da nič narediti, a brez skrbi. Z vami bo hodil in vas vodil stare-
šina (vodja skupine). Starešina ima oblast nad skupino, a se ne sme izpostavljati. 
ne sme igrati namesto vas, lahko pa vam daje bistre in pomembne nasvete. Z 
njim se lahko posvetujete. Ker pa je starešina veliko starejša od vas, ima veliko 
izkušenj. izkušnje pa vam bodo v tej igri prišle zelo prav.

V tej igri se bomo na kratko dotaknili življenja apostolov. Ugotavljali bomo, 
kaj so učenci počeli, preden jih je jezus zbral kot apostole, priča bomo prizoru 
iz zadnje večerje, v drugem delu igre pa tudi prizorom, ki so se dogajali pred 
zadnjo večerjo in po njej. 

POTEK
Udeležence razdelimo v 6 enakovrednih skupin. Vsaka skupina si lahko izbere 

ime. najprej obnovite zgodbo, ki ste jo v tistih dneh gledali kot dramsko upri-
zoritev. Povejte, da se bodo skupine odpravile pogledat, kaj so počeli jezusovi 
učenci, preden so postali apostoli. Skupine naj imajo začrtano krožno pot, da 
se med seboj ne čakajo. Začne se 1. del. Ko končamo prvih 6 otokov, se vsaka 
skupina čim hitreje pridruži drugim na skupnem dvorišču. Ko vsi prispejo, 
odigrajo animatorji svetopisemski prizor zadnje večerje. Zanalašč izpustimo 
nekaj prizorov. Ko prizor odigramo, vprašamo otroke, ali smo kaj izpustili. Oni 
različno odgovarjajo, kdo pa jim pove, kaj vse smo izpustili ali kaj bi lahko še 
sledilo. Omenimo umivanje nog, Oljsko goro, izdajalca juda, jezusovo prijetje, 
Veliki zbor in Petrovo zatajitev. Poveste, da se bomo v drugem delu na otokih 

– 
3. 

Je
zu

s, 
kra

lj v
od

e

spomnili teh pomembnih trenutkov. Začne se 2. del. Ko končamo teh šest otokov, 
se vsaka skupina čim hitreje zglasi pri banki. V banki lahko z denarjem, ki si ga je 
vsaka skupina priborila na otokih, kupi vodne balončke. nato se na znak začne 
3. del in s tem vsesplošno zalivanje in polivanje. igra je s tem končana.

POMEMBNO
ne pozabite postaviti polivinila čez igrišče, saj je marsikateri otok lahko bolje 

izveden z njim, na razpolago imejte dovolj vodnih balončkov, po izkušnjah sodeč, 
jih je dobro imeti vsaj 600 (odvisno od števila otokov in otrok na oratoriju), v 
vsakem primeru se jih lahko zelo hitro porabi. 

1. del

1. otok – Cestninar Matej
Matej je bil po poklicu cestninar, zato velja za zavetnika vseh, ki se ukvarjajo 

s financami. Otroci dobijo na tem otoku račune, ki jih morajo pravilno izraču-
nati. Za vsak pravilen izračun se skupini zabeleži v knjižico 1 vodni balonček. Za 
vsak nepravilen izračun se enega izmed članov skupine zalije s kozarcem mrzle 
vode, hkrati pa se mu v knjižico ne prišteje vodnega balončka. Vsak član ekipe 
mora dobiti vsaj 2 računa. Ko en otrok konča račune, nadaljuje naslednji. Za vse 
skupine je treba pripraviti enake račune, tudi računov mora biti isto število. ne 
igra se na čas. Otok naj traja maksimalno 7 minut.

Pripomočki: Pisala, listi z računi.

2. otok – Prodajalec rib – Jakob Veliki
jakob se je skupaj z očetom preživljal z ribolovom na genezareškem jezeru, bil 

je učenec janeza Krstnika. Pozneje pa je postal jezusov učenec in apostol. ribiči od 
lovljenja samega niso mogli preživeti, zato so ribe in morsko hrano tudi prodajali. 

na tem otoku morajo otroci pokazati prodajalne sposobnosti. Vsak izmed 
otrok dobi 5 umazanih rib (ribe so iz papirja ali kartona), ki jih vodja otoka naj-
prej namoči v blato. Vsak tekmovalec mora svoje umazane ribe očistiti, obrisati 
in jih dati sušit na vrv, ribe pa pritrdimo s kljukicami. Vsak najprej umije 1 ribo, 
jo obriše in pritrdi, nato vzame 2. ribo, jo umije, obriše in pritrdi na vrv in vse 
tako do 5. ribe. nato je na vrsti naslednji tekmovalec. Lahko se določi 1 otrok, 
ki samo briše ribe, in 1, ki samo pritrjuje ribe, da vse nemoteno poteka in lahko 
skupina hitreje konča nalogo. Ko vsi končajo in vse ribe visijo na vrvici, naroči 
animator skupini, naj izbere koga, ki bo kot prodajalec poskušal prepričati njega 
(animatorja), da bi te ribe dejansko kupil. Za vsako pretirano blefiranje ga drug 
animator zalije z vodo. nato ga zamenja drug otrok. animator se na podlagi 
prepričevanja o nakupu odloči, koliko denarja bo dal skupini, da bi kupil vse 
ribe. 1. del se tekmuje na čas.

Točkovanje: čas 0-2 minuti=5x10 dolarjev=50 dolarjev, 2-4 minuti=40 
dolarjev, 4-6 minut=30 dolarjev, 6-8 minut=20 dolarjev, 8 in več minut=10 do-
larjev. Za drugi del: če vas je otrok zelo prepričal, mu daste 10 bankovcev po 10 
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dolarjev=10x10=100 dolarjev. Če vas ni toliko prepričal, manj, če vas je komajda 
malo prepričal, še manj, če vas ni, pa nič.

Pripomočki: štoparica, za vsakega otroka v skupini 5 rib, se pravi okoli 50 rib, 
denar- za vsako skupino po 10x10 denarjev, kljukice za obešanje perila, vrvica, 
kamor boste obešali ribe, krpe za sušenje in brisanje rib.

3. otok – Ribič Peter 
Otok je podoben celotni igri ribiški team building. Lahko je prav zato smiselna 

ponovitev česa že znanega, lahko pa ga izvedete drugače.
Sveti Peter je eden najpomembnejših krščanskih svetnikov, bil je jezusov apo-

stol in prvi papež. bil je ribič. na tem otoku pripravimo otroški bazenček, ki ga 
napolnimo z vodo, vanj pa položimo 20-30 (odvisno, koliko časa želite, da otok 
traja) ribic. Vsaka ribica mora biti narejena iz malo tršega papirja. na vsako ribico 
nataknemo sponko, da jih lahko z magnetom, ki je pritrjen na vrvico lesene palice, 
ulovimo (dvignemo iz vode). igra poteka na čas. Vsak otrok mora uloviti vsaj 2 
ribici, celotna skupina pa mora uloviti vse ribice. Če skupina v določenem času 
opravi nalogo, se jim v knjižico zabeleži določeno število vodnih balončkov, ki 
ji čisto na koncu (pri polivanju) uporabijo.

Točkovanje: čas 0-2 minuti=5x10 dolarjev=50 dolarjev, 2-4 minuti=40 do-
larjev, 4-6 minut=30 dolarjev, 6-8 minut=20 dolarjev, 8 in več minut=10 dolarjev. 
Če se skupina zelo trudi, lahko dodamo 20 dolarjev. to se zapiše v knjižico, ki 
jo skupino nosi s seboj.

Pripomočki: štoparica, otroški bazenček, napolnjen z vodo, 20-30 ribic, na 
vsaki ribici po 1 sponka. Potrebujemo leseno palico, okoli katere je zavezana vrv, 
na vrvi pa magnet, ki bo lovil ribice, bankovci po 10 dolarjev – vsaj 100 takih 
bankovcev

4. otok - Učitelj in popotnik Andrej
andrej je bil po krščanskem izročilu starejši brat apostola Petra in prvi izmed 

učencev, ki jih je jezus osebno poklical k sodelovanju. Po jezusovi smrti je andrej 
poučeval tudi v rusiji, Ukrajini in romuniji. 

na tem otoku potujejo otroci skozi evropo, ustavijo pa se na vzhodnem delu 
le-te, kjer se začne potovanje s transibirsko železnico. Otroci morajo zgraditi 
železnico od Moskve pa vse do Pekinga. Pot je že začrtana, vendar pot motijo 
številne ovire. to so lahko reke, gozdovi, ceste, jezera, dež, velika mesta. Vsem 
tem se mora skupina izogniti. Ko pridejo do gozda, morajo z vodnimi pištolica-
mi zadeti majhne jelene. Pot nadaljujejo do reke, srečajo nosoroga, nosorog jih 
zaliva z vodo, oni pa ga morajo obiti, še prej pa zadeti z 1 vodnim balončkom v 
prsi. Ko se približujejo Pekingu, se mora vsak 3x (na označenem mestu) globoko 
prikloniti in v kitajščini pozdraviti tamkajšnjega vodjo. Ko prispejo v megalo-
mansko mesto, kjer ni veliko pitne vode, zlijejo vodo iz kozarčka v prazno 1,5 l 
plastenko. Potuje vsak posebej. 

Prvi začne – s seboj vzame preluknjan kozarček z vodo – nosi ga v ustih! in 
postavlja tire – na kartone narišemo tire. tirov je 30. Ko pride do konca, zlije 
kozarček z vodo v 1,5 l plastenko, naslednji gre spet s kozarčkom, le da tokrat 

– 
3. 

Je
zu

s, 
kra

lj v
od

e

ne vzame kartona, ampak vodno pištolico in vmes skuša podreti vse jelene. gre 
naprej, vzame 1 balonček – vrže v nosoroga, pred ciljem se 3x globoko prikloni 
in v kitajščini izreče pozdrav, na koncu zlije vodo iz kozarčka v plastenko in se 
po tirih vrne nazaj, nato do konca vsi enako. tekmuje se na čas.

Točkovanje: čas 0-2 minuti=5x10 dolarjev=50 dolarjev, 2-4 minuti=40 do-
larjev, 4-6 minut=30 dolarjev, 6-8 minut=20 dolarjev, 8 in več minut=10 dolarjev, 
vsak podrt jelen je 1 bankovec za 10 dolarjev, vsak zadetek v prsi = 1 bankovec 
za 10 dolarjev. na koncu preglejte, koliko so napolnili 1,5 l plastenko in jim dajte 
še nekaj denarja (tista skupina, ki je bolj napolnila plastenko, dobi več denarja).

Pripomočki: štoparica, bankovci po 10 dolarjev – vsaj 100 takih bankovcev, 
2 pištolici, plastični kozarčki, 1,5 l plastenka, voda, 30 tirov – iz kartona, nosorog 
je lahko animator ali kaj drugega – bodite iznajdljivi.

5. otok – Voznik Tomaž
Sveti tomaž – bil je apostol in svetnik. V ribiških vaseh potrebujejo tudi 

kakšnega voznika, ki bi ulovljene ribe in sol pripeljal na trg. Po izročilu se je 
odpravil oznanjevat vero v indijo.

na tem otoku morajo otroci po vseh štirih zadenjsko prepotovati določeno 
razdaljo. da je naloga težja, morajo imeti na trebuhu pladenj, na njem pa veliko 
rib (iz kartona) in 1 kg soli. na pladenj lahko zlijemo tudi vodo. Poleg tega morajo 
otroci prenašati tudi 2 vodna balončka, ki sta zvezana in povezana z vrvjo, med 
njima mora biti 0,5 m (to pomeni, da je vrv malo daljša kot 0,5 m). ta skupek – 
vrv, balončki - si otroci dajo čez trebuh tako, da sta balončka v zraku. tekmuje 
se na čas. tekmuje se eden po eden. Ko konča prvi, nadaljuje drugi in tako do 
zadnjega. Če balonček poči, tekmovalec nadaljuje po poti in pazi, da ne poči tudi 
drugega in da ne izgubi soli ali rib. dobro je, če imamo pripravljen še 1 pladenj, 
da se lahko drugi tekmovalec pripravi, še preden prvi pride do cilja. Vse skupaj 
poteka na polivinilu, kjer otroke ves čas zaliva voda.

Točkovanje: na voljo je 30 balončkov. Skupina na otoku porabi 5 min in 44 
s, poči 12 balončkov, 3x ji pade sol na tla in izgubi 9 rib. Za vsako minuto, ki jo 
skupina porabi, se odšteje 1 balonček. torej 30-5=ostane še 25 balončkov. Počilo 
je 12 balončkov. torej 25-12= ostane 13 balončkov. Ker 3x pade sol na tla, se 
odšteje še 13-3=ostane 10 balončkov. Za vsakih 5 rib, ki padejo na tla, se odšteje 
1 balonček. V našem primeru jih je padlo 9, zato je to samo 1x 5 rib in odšteje 
se samo 1 balonček. torej 10-1=ostane 9 balončkov. Vsega skupaj je skupina 
osvojila 9 balončkov, ki jih dobi čisto na koncu vseh iger (za polivanje). to se 
zapiše v knjižico, ki jo ima skupino s seboj.

Pripomočki: štoparica, 1 kg soli, vrv za pritrjevanje balončkov, 2 pladnja, 
polivinil, voda, 10-15 rib (iz kartona)

6. otok – Usnjar Bartolomej
jernej ali bartolomej je bil eden izmed dvanajstih jezusovih apostolov. V 

armeniji ga je doletela tudi mučeniška smrt. Še živemu so odrli kožo s telesa in 
ga potem križali z glavo navzdol. to je razlog, da ga štejejo za svojega zavetnika 
usnjarji in tudi krojači. na tem otoku morajo otroci v spomin na bartolomeja 
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preplavati oz. prepotovati pot s plavutkami, nato pa še odigrati nogomet v pla-
vutkah. Prvi si natakne plavutke in prepotuje določeno razdaljo, nato pa poskuša 
z mokro gobo z nogo (če ne gre, lahko z roko) zadeti gol. na voljo imamo 3 luknje 
(tarča s 3 luknjami). največja luknja šteje 3 točke, srednja 5 točk in najmanjša 10 
točk. Zadetek z nogo velja 3x zadetek z roko. Vsak cilja 2x. Ko eden opravi obe 
nalogi, po pravi poti priteče nazaj in nadaljuje lahko naslednji.

Točkovanje: Meri se čas in število zadetkov z mokro gobo. 0-2 minuti=5*10 
dolarjev, 2-4 minuti=40 dolarjev, 4-6 minut=30 dolarjev, 6-8 minut=20 dolarjev, 8 
in več minut=10 dolarjev. Vsak zadetek se točkuje. Vsakih 5 točk je 1x 10 dolarjev.

Pripomočki: štoparica, dvojne plavutke, mokra goba, vedro vode, tarča s 3 
različno velikimi luknjami, bankovci po 10 dolarjev – vsaj 100 takih bankovcev.

2. del
Ko končamo prvih 6 otokov, se vsaka skupina čim hitreje pridruži drugim 

na skupnem dvorišču. Ko vsi prispejo, odigrajo animatorji svetopisemski prizor 
zadnje večerje.

IGRA: potrebujemo mizo, 12 apostolov – animatorji in jezus – animator, 
13 stolov, kruh, kelih z vinom, denarnica za juda. Če je animatorjev premalo, 
povabimo otroke.

Pred zadnjo večerjo
Pred praznikom pashe je jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ljubljenim 

izkazal ljubezen do konca. Med večerjo je hudič judu iškarijotu, položil v srce 
namen, da jezusa izda. Ker je jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je 
prišel od boga in odhaja k bogu, je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel 
platno in se z njim opasal. nadaLjUje Se Z ObredOM UMiVanja nOg, 
Ki ga iZPUStiMO. nato nadaljujemo z zadnjo večerjo – povzdigovanje, 
spremenjenje in razlamljanje kruha. temu sledi odhod, prerekanje, začudenje 
apostolov, pomakanje v vino in odhod juda od mize.

Zanalašč spustimo nekaj prizorov. Ko odigramo, vprašamo otroke, ali smo 
kaj smo izpustili. Oni različno odgovarjajo, kdo pa jim pove, kaj vse smo izpustili 
ali kaj bi lahko še sledilo. Omenimo umivanje nog, Oljsko goro, izdajalca juda, 
jezusovo prijetje, veliki zbor in Petrovo zatajitev. Vseh teh stvari pa se bomo 
spomnili ob igranju naslednjih 6 otokov.

NAdALjeVANje OTOKOV

1. otok – Umivanje nog ali glave
na tem otoku se spomnimo na jezusovo umivanje nog učencem. Otroci si 

bodo simbolično morali umiti glave, nato pa še animatorju umiti blatno nogo z 
milom. Količina vode naj bo omejena. to poteka tako, da animator pove, da kdor 
se skopa in si umije noge, roke ali glavo, bo ves čist. Vsak otrok si najprej temeljito 
zmoči glavo, nato si nanjo nanese šampon. Količino šampona izbere animator. 
nato si temeljito tudi spere lase. temu sledi še umivanje nog animatorju, ki prej 
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pomoči nogo v blato. igra je končana, ko si vsi otroci umijejo lase in animatorju 
operejo blatne noge.

Točkovanje: čas 0-2 minuti=5x10 dolarjev, 2-4 minuti=40 dolarjev, 4-6 
minut=30 dolarjev, 6-8 minut=20 dolarjev, 8 in več minut=10 dolarjev.

Pripomočki: curek vode, 2x šampon in brisače, bankovci po 10 dolarjev – 
vsaj 100 takih bankovcev.

2. otok – Oljska gora – vrt Getsemani
Po zadnji večerji se je jezus napotil k Oljski gori molit. Ko je vstal od molitve, 

je šel k učencem in ugotovil, da so od žalosti zaspali. 
na tem otoku morajo otroci zbuditi apostola Petra, ki je od žalosti in strahu 

zaspal. Zbudijo ga lahko na več načinov. Lahko ga škropijo z vodnimi balončki, 
lahko ga na rahlo polijejo s kozarcem vode (ne smejo pretiravati!!!), lahko molijo, 
pojejo kakšno pesmico, lahko mu pod glavo nastavijo vodni balonček, od daleč 
lahko na rahlo vržejo vodni balonček, lahko ga požgečkajo s travo ali pa prosijo 
starejšega animatorja, da ga polije z vodo. Zelo pomembno je, da mu ne smejo 
zmočiti majice ter leve noge in desne roke. Ko ga zbudijo, ga morajo posaditi na 
stol in mu zapeti zelo lepo pesmico, ki si jo bodo otroci s pomočjo animatorja 
sami izmislili (lahko je tudi poznana pesem). Zelo zaželeni je duet ali trio, ampak 
ne solo vložek! ne igra se na čas. 

Točkovanje: tista skupina, ki zapoje najlepšo pesmico, dobi največ bankov-
cev po 10 dolarjev. največ je 5x 10 dolarjev=50 dolarjev. Če so zmočili majico 
ali desno roko ali levo nogo, se jim za vsako zmočeno stvar odšteje 10 dolarjev.

Pripomočki: vodni balončki, vodne pištolice, plastični kozarčki, čeber vode, 
bankovci po 10 dolarjev – vsaj 100 takih bankovcev.

3. otok - Juda
júda iškarijót (tudi judež) je bil tisti apostol, ki je jezusa izdal. Za to je dobil 

30 srebrnikov. Ker je jezusa izdal s poljubom, se imenuje to judežev poljub. juda 
je bil neke vrste slepar.

na tem otoku bo poskušal animator (juda) preslepiti otroke. na voljo bo imel 
3 čebre z vodo. imel bo 30 srebrnikov, ki jih bo metal v čebre z vodo. animator bo 
posameznemu otroku zavezal oči. V en čeber bo vrgel srebrnik – mora plavati na 
površju (narejeni naj bodo iz kartona). Otrok lahko z eno roko preveri v enem od 
čebrov, ali je tam srebrnik. Po 10 s mora povedati, ali je v čebru 1, 2 ali 3. Primer: 
slepar juda vrže srebrnik v čeber 1 (otrok ne ve, kje je srebrnik), otrok z roko 
poskuša v čebru 2. Ugotovi, da srebrnika tam ni. Ugiba, lahko je v čebru 1 ali 3. 
Če reče čeber 1, dobi točko, če reče čeber 3, ne dobi točke. na voljo ima samo 1 
poskus, zato mora biti predrzen kot juda. nato je na vrsti naslednji tekmovalec. 
Vsak otrok 3x išče srebrnik. ne igra se na čas.

Točkovanje: Za vsak najdeni srebrnik dobi skupina bankovec za 5 dolarjev.
Pripomočki: 30 srebrnikov iz kartona – morajo plavati, 3 čebri z vodo, rute 

za zavezovanje oči, bankovci po 5 dolarjev – 100 krat.
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4. otok – Prijetje
juda pripelje nad jezusa veliko množico, ki ima pri sebi meče in sulice. juda 

s poljubom izda jezusa.
na tem otoku 2 animatorja zagrabita vsak enega izmed otrok, torej 2 otro-

ka. drugi otroci želijo, kot apostoli jezusa, rešiti ta 2 otroka. Ker so otroci bolj 
pogumni od apostolov, lahko to storijo na naslednji način. Za vsakega izmed 
otrok morajo povedati 15 dobrih lastnosti, ki se ne smejo ponavljati. Ko to storijo, 
morata ta 2 otroka uničiti oz. izbrisati še vse slabe lastnosti oz. grehe. to storita s 
palicami za pikado, saj morata predreti vsaj 10 balončkov. Če jima ne uspe, lahko 
za pomoč prosita druge udeležence. igra se na čas.

Točkovanje: čas 0-2 minuti=5x10 dolarjev, 2-4 minuti=40 dolarjev, 4-6 
minut=30 dolarjev, 6-8 minut=20 dolarjev, 8 in več minut=10 dolarjev. Za vsak 
predrti balonček dobi ekipa še bankovec za 10 dolarjev.

Pripomočki: tarča z 10-imi vodnimi balončki, palice za pikado, štoparica, 
bankovci po 10 dolarjev – vsaj 100 takih bankovcev.

5. otok – Veliki zbor
jezusa so odvedli k vélikemu duhovniku. tam so se zbrali vsi véliki duhovniki, 

starešine in pismouki. Veliki duhovniki so prihajali iz vrst saducejev, ki so veljali 
za bogat družbeni sloj, veliko pa so se družili z rimljani.

na tem otoku morajo otroci prevažati jezusa od enega do drugega duhovnika. 
to storijo z vozičkom, samokolnico ali pa ga prenašajo. Otroci morajo prepo-
tovati določeno razdaljo, na polovici proge si morajo sami naliti in takoj popiti 
kozarec vode (vsaj 1 dcl). animator pazi, da otroci ne zlivajo vode stran. Prvi 
tekmovalec stopi v voziček, kdo drug ga pelje čim hitreje mimo ovir do polovice 
proge, kjer opravi postanek z vodo, nato ga drugi spet pelje do cilja. takrat vajo 
ponovi naslednji otrok in tako vse do zadnjega. igra se na čas. 

Točkovanje: čas 0-2 minuti=5x10 dolarjev, 2-4 minuti=40 dolarjev, 4-6 
minut=30 dolarjev, 6-8 minut=20 dolarjev, 8 in več minut=10 dolarjev.

Pripomočki: štoparica, voziček (navadni ali nakupovalni) ali samokolnica, 
plastenka s pitno vodo, plastični kozarci, kamni, stožci, mize ali stoli za ovire na 
poti, bankovci po 10 dolarjev – vsaj 100 takih bankovcev.

6. otok – Petrova zatajitev
»ne poznam tega človeka!« in takoj je petelin zapel. Peter se je spomnil jezu-

sove besede, ki mu jo je rekel: »Preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« 
in šel je ven in se bridko zjokal.

na tem otoku bodo otroci priča temu, kako hitro lahko tudi kakšna stvar zataji. 
Pri podiranju kegljev ne more en met vedno podreti vseh kegljev. Vsak ima na 
voljo 2 vodna balončka in 1 žogico. Otroci bodo skušali z vodnimi balončki in 
žogico podirati 6-10 kegljev (odvisno, koliko jih imate). Keglji so lahko tudi 1,5 
l plastenke ali celo 0,5 l plastenke. Keglje postavimo v piramido. Vsak otrok ima 
3 poskuse – 2x z vodnim balončkom in 1x z žogico. Ko prvič vrže, se preštejejo 
podrti keglji in se vsi keglji postavijo nazaj zato, da ima otrok pri drugem in tre-
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tjem poskusu več možnosti, da zadene keglje. Če ekdo zbije vse keglje obenem, 
se skupini prišteje 10 dolarjev.

Točkovanje: 0-20 podrtih kegljev=10 dolarjev, 20-40 podrtih kegljev=20 
dolarjev, 40-60 podrtih kegljev=30 dolarjev, 60-80 podrtih kegljev=40 dolarjev, 
80-100 podrtih kegljev=50 dolarjev, 100-120 podrtih kegljev=60 dolarjev, 120-
140 podrtih kegljev=70 dolarjev, 140-160 podrtih kegljev=80, 160-180 podrtih 
kegljev=90 dolarjev, več kot 180 podrtih kegljev=100 dolarjev.

Pripomočki: keglji, vsaj 100 vodnih balončkov, žogica bankovci po 10 do-
larjev – vsaj 1000 takih bankovcev.

3. del 
Ko končamo teh šest otokov, se vsaka skupina čim hitreje zglasi pri banki. 

Skupine morajo končati istočasno. V banki lahko skupina z denarjem, ki si ga 
je vsaka priborila na otokih, kupi vodne balončke. Cenik vodnih balončkov je 
naslednji: rdeč=20 dolarjev, oranžen =15 dolarjev, rumen=12 dolarjev, moder 
10 dolarjev, vijoličen=8 dolarjev, ostale barve=5 dolarjev.

nato se na znak začne vsesplošno zalivanje in polivanje. igra je s tem zaklju-
čena.

4. PdU – Petrov detektivski Urad
 Trajanje: 90 minut
 Število otrok: poljubno, vsi otroci na oratoriju
 Št. animatorjev: igra je izvedljiva s 6 animatorji
 Starost: od 6 do 14 let 
 Prostor: v župnijskih prostorih in na oratorijskem dvorišču
 Potrebščine: Petrova pisma detektivom, cerkev in duhovnik, druge po-

trebščine so napisane pri posamezni sobi (igri)

CILJI:
•	 praktični: Otroci v vseh sobah ne najdejo jezusa in se zberejo pred 

cerkvijo; duhovnik jih popelje k jezusu, ki je v najsvetejšem.
•	 vzgojni: Otrok spozna, da je jezusa treba iskati; hkrati pa je vedno tu.
•	 vzgojni: Otrok spozna, da je jezus v hostiji zares navzoč.
•	 vzgojni: Otrok izkusi umiritev in mir po dolgotrajnem iskanju in raz-

posajeni igri.

VSEBINSKI UVOD
danes smo v zgodbi videli, kako je bilo z jezusovim vstajenjem in kako se je 

na to odzval naš junak. takoj je stekel h grobu in šel iskat Odrešenika, a ga tam 
ni našel. Kasneje so ga učenci prepoznali v preprostem možu, ki je stal ob jezeru. 
tudi mi pogosto iščemo boga in ga tudi najdemo na najrazličnejših krajih in v 
najrazličnejših ljudeh. V vsakem izmed nas je del jezusove ljubezni, v vsakem, 
katerega osebna izkaznica ima napisano: kristjan. Pri tej igri bodo otroci postali 
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detektivi in Petru pomagali pri iskanju jezusa, tako da bodo hodili po skrivnostnih 
sobah in reševali uganke in namige njihovih ključarjev.

KRATEK OPIS IGRE
ta igra je napisana z mislijo na oratorije z manj udeleženci (20-40) in anima-

torji (mogoče jo je izvesti s 6 animatorji), ki jih je po Sloveniji kar veliko. Vendar 
pa je potrebnega samo malo truda in iznajdljivosti in lahko igro pripravite tudi 
za poljubno število otrok (nekaj napotkov za to si poglejte v opombah). Prav tako 
je igra popolnoma primerna za deževne dni, saj jo je mogoče celotno izvesti v 
zaprtem prostoru.

Otroci, med igro razdeljeni v tri skupine, obiščejo šest različnih prostorov v 
želji, da bi našli jezusa. V vsaki sobi je en animator, ki je potencialni jezus. da pa 
jim izda svojo identiteto, morajo najprej rešiti nalogo, ki jo zahteva njegova soba. 
na koncu otroci ugotovijo, da nihče od teh animatorjev ni pravi, jih pa zadnji 
namig pripelje v cerkev, kjer se igra konča s kratkim nagovorom duhovnika, 
izpostavljenim najsvetejšim, pesmijo in molitvijo.

POTEK IGRE
Otroke razdelimo v tri starostno enakovredne skupine. Za razdelitev lahko 

pripravite kako preprosto igro, pomembno je le, da ni katera od skupin premočna. 
nato brez nadaljnjih navodil najstarejšega otroka v skupini določite za vodjo in 
mu daste pismo, ki ga je zanje pustil Peter. to je lahko napisano na zmečkanem 
ožganem starem papirju. Vsebina pa naj bo nekaj takega:

»Moji predragi detektivi!
Danes zjUtraj sem slišal, da se je zgodil Čudež, da je moj najboljši prijatelj 

Jezus vstal od mrtvih. Stekel sem do groba, a ga tam nIsem našel! Na mestu, kjer 
je imel položeno glavo, je ležal zgolj listek z namigom. Pisalo je, da je med živimi 
in da bi lahko bil kjerkoLi med nami. Zato prosim vas, moje Najboljše detektive, 
da mi ga pomagate najtI. Krog osumljenCev sem zmanjšal na 6 skrivnostnih lju-
di. Vsakdo izmed njih je v enem od prostorov tod okoli. Pojdite k njim in odkrite 
njihovo identiteto, pa naj vas stane karkoli! PredlAgam, da začnete v prostoru: 

 __ __ __ __ __ __ __ __
Vaš Peter!«

V župnišču in njegovi okolici si izberite šest primernih prostorov, kjer bodo 
otroci lahko opravljali naloge in jih za lažje vodenje igre oštevilčite. Zgornje pismo 
je namig za učilnico, torej bo skupina s tem pismom odšla najprej v učilnico, ki 
ima npr. številko 1. Za drugi dve skupini pa pripravite tako pismo, da jih bodo 
odebeljene črke poslale v prostora 3 in 5. Vsebino pisma lahko po potrebi spre-
menite, da boste imeli na voljo potrebne črke. Pred vhodom v vsak prostor stoji 
animator. V prvem krogu lahko otrokom na kratko še dodatno razloži navodila. 
Pove naj jim, da jim bo izdal, kdo v resnici je, če opravijo njegovo nalogo. nato jih 
pelje v svoj prostor in jim zada nalogo. te so za vsako sobo različne in so opisane 
spodaj. nagrada za rešitev posamezne naloge je vedno skrinjica/ovojnica, v kateri 
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je spravljena osebna izkaznica animatorja, ki torej ni jezus, navodilo, v katerem 
prostoru naj iščejo naprej, in en kos sestavljanke. V ta namen iz kartona pripravite 
tri enake ključe in jih razrežite na šest enakih kosov, tako da v vsakem prostoru 
dobijo en del ključa. Med prostori naj skupine krožijo po vrsten redu: od 1 do 2, 
od 2 do 3 ... Preden animator pošlje otroke naprej, naj jim še pove, da v prostor 
ne smejo vstopiti, dokler se pred vrati ne pojavi animator in jih povabi naprej 
(zakaj to, bo jasno kasneje). Ko animatorji v sobah 2, 4 in 6 sprejmejo svojo tretjo 
skupino, naj jim na koncu namesto navadnega napotka za naslednji prostor dajo 
navodilo, naj poskusijo jezusa najti še v cerkvi. tako bodo vse tri skupine hkrati 
sestavile ključ in prišle do cerkve, kjer se izvede konec igre.

Naloge posameznih sob
Sledijo opisi nalog v posameznih sobah. Vzemite jih zgolj kot ideje in pre-

dloge. Če dobite boljše zamisli ali vam vaši prostori omogočajo kakšne dodatne 
popestritve, izkoristite to in napisane naloge nadomestite s svojimi. Večina 
sob od otrok zahteva iskanje predmetov in reševanje namigov, zato je nujno 
potrebno, da se, potem ko ena skupina zapusti prostor, vsi predmeti pospra-
vijo/poskrijejo nazaj. Zato je pomembno, da otroci v prostore ne vstopijo brez 
animatorjevega dovoljenja. naloge so v osnovi zastavljene tako, da lahko vsaj 
deloma sodelujejo vsi otroci v skupini, lahko pa se zgodi, da bodo kakšne naloge 
ali namigi prezahtevni. V tem primeru naj animator, ki je ključar sobe, otrokom 
pomaga z napotki in namigi. Vendar pa naj ti vseeno ne bodo preveč očitni. 
igra je zastavljena tako, da naj bi se skupina v vsaki sobi zadržala približno 10 
minut. Če animator opazi, da bodo čas presegli, lahko z bolj direktno pomočjo 
stvar pospeši ali jih v nasprotnem primeru še malo zadrži pri sebi s kako manjšo 
kratko igro. Pri vsaki sobi so napisane potrebščine, ki jih potrebujete. Povsod naj 
tudi velja, da stvari, ki so zaprte s selotejpom (skrinjice, škatle, vrata ...), otroci 
ne smejo odpirati, saj selotejp predstavlja mehanizem, ki ga animator odpre, ko 
opravijo, kar je potrebno.

TIHA SOBA
Pripomočki: listki z napisanimi besedami za pantomimo (naj jih bo nekaj 

več, kot je otrok v največji skupini)
animator otrokom že pred vstopom v prostor razloži vsa navodila, saj je v 

sobi prepovedano vsakršno govorjenje z izjemo ugibanja pokazanih pojmov. V 
prostoru so dobro skriti listki, na katerih so različni pojmi. naloga otrok je, da 
najdejo vsak po en listek in drugim otrokom s pantomimo pokažejo, kaj piše na 
listku. Ko kdo najde listek, glasno zacepeta z nogami. takrat drugi nehajo iskati 
in poskusijo kar čim prej uganiti, kaj jim kaže. Samo tedaj je dovoljeno govorje-
nje. Ko kdo pokaže svoje, ne išče več in ne pomaga drugim, temveč sodeluje le 
še pri ugibanju. Če kdo prekrši pravilo govorjenja, mora za kazen poiskati še en 
dodaten listek. Ko vsi opravijo nalogo, jim animator pokaže osebno izkaznico, 
del sestavljanke in navodilo za naprej. Lahko se zgodi, da kateri od mlajših otrok 
ne bo razumel pojma na listku. Samo tedaj sme govoriti z animatorjem. Če mu 
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tudi potem stvar ni jasna, ima lahko animator za tak primer v žepu nekaj listkov 
s preprostimi besedami.

SOBA SENC
Pripomočki: pripravljeni plakati, bela rjuha, baterij-

ska svetilka, skrinjica, bombon, šablone za kazanje senc
igra se igra v zaprtem prostoru, kjer je mogoče 

zatemniti vsa okna. Otroci morajo rešiti niz namigov 
in ugank, da dobijo geslo, ki bo animatorja pripravilo 
do tega, da jim izda svojo identiteto. animator ne da 
nobenih posebnih navodil, kot rečeno zgoraj, pa lahko 
pomaga, če se mu zazdi potrebno. Otroci sredi sobe 
zagledajo majhno skrinjico, na kateri piše »vnesi geslo« in ima na pokrovu štiri 
polja za številke (slika a). Okrog škatlice pa so po tleh raztreseni majni listki 
s številkami. Škatlica je lahko iz papirja in je pokrov zalepljen s selotejpom. 
animator ga ne dovoli odlepiti, dokler ne vnesejo prave kode. na vidnem 
mestu na steni naj bo plakat, na katerem je narisana slika b, prav tako pa lahko 
kje na tleh leži večji plakat iz slike C. to da misliti, da je plakat na steni namig, 
kako priti do gesla za skrinjico. do njega pridejo tako, da s svetilko posvetijo 
skozi manjši list na večjega in se jim zaradi pravilno izrezanih lukenj na večjem 
listu osvetlijo štiri številke. Kvadrati v vogalih so zato, da se oba lista uravnata 
(to se doseže s spreminjanjem razdalje med njima) naloga otrok je torej, da to 
izvedejo. Za to pa potrebujejo manjši list (neke vrste ključ velikega plakata), 
baterijsko svetilko in baterije zanjo. Vsi te premeti so skriti nekje po prostoru. 
Otroci jih morajo poiskati, pravilno sestaviti in tako priti do gesla. Ko ga nato 
vnesejo v škatlico, jo smejo odpreti in notri najdejo bombon ter sporočilo: 
»dajte ga osumljencu in povedal vam bo, kaj morate storiti naprej.« dajo ga 
torej animatorju in ta jim pove, naj se vsi posedejo na eno stran bele rjuhe, ki 
je obešena nekje v prostoru. Sam se postavi na drugo stran ter s svetilko in pri-
pravljenimi šablonami otrokom na rjuho projicira živali/predmete/ ... otroci 
morajo uganiti, kaj jim kaže, in prve črke rešitev jim dajo geslo, ki ga morajo 
povedati animatorju. Ko jim uspe, jim da za nagrado kos sestavljanke, napotek 
in jim pove, naj jezusa iščejo kje drugje.
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SVETOVNO PRVENSTVO
Pripomočki: športna oprema, žoga, gol, stožci za poligon, slikice nogome-

tašev
igra se najlažje izvaja na prostem, v dežju v večjem prostoru ali daljšem 

hodniku. animator otroke pričaka v polni nogometni opremi, z nogometno 
žogo in piščalko. Obnaša se kot glasen zadirčen nogometni trener. takoj, ko 
otroci pridejo do njega, jim začne razlagat navodila, jih priganjat in spodbujat. 
Skupina izvede niz štafetnih iger s temo nogometa. Skakanje čez nizke ovire, 
slalom, tek med stožci, vodenje žoge med stožci, podajanje z nogo v paru med 
hojo naprej, en meče žogo z rokami, drugi jo odbija z glavo, na koncu še ciljanje 
na prazen gol od daleč in ciljanje od blizu, tako da je animator vratar. animator 
je ves čas glasen, piska na piščalko in spodbuja otroke. Po vsaki končani vaji jim 
da eno slikico znanega nogometaša. Ko končajo z vsemi nalogami, pa jim da še 
preprost enostranski album za te slikice. album je videti takšen, da so narisani 
zgolj pravokotni prostori za slikice in pod njimi imena držav. animator otrokom 
izda svojo identiteto šele, ko vse igralce prilepijo k njihovi državi. Uporabite sli-
kice bolj znanih igralcev, in če je država napisana že na slikici, ta del prebarvajte.

MAVRICA
Pripomočki: slika mavrice, barvni listki, papir, škarje, barvice, selotejp, balon, 

izdelek delavnice ribiške palice, sestavljanka
animator otroke ves žalosten čaka pred vhodom v prostor. Povabi jih noter 

in jim pove, da je zelo žalosten, ker je izgubil svojo mavrico. Pove jim samo to, 
da je zelo žalosten in da jim pove, kdo v resnici je, če poiščejo njegovo mavrico. 
na steni je obešena velika slika, kjer je brez barv narisana mavrica, pod njo pa 6 
praznih kvadratkov (slika a); naloga otrok je, da najdejo v prostoru šest mavrič-
nih listkov in jih v pravem vrstnem redu nalepijo v prostorčke na sliki. Listki so v 
prostoru skriti na naslednje načine. en listek je preprosto skrit nekje v prostoru. 
en listek je skrit v napihnjenem balonu. Otroci morajo torej počiti balon, da ga 
dobijo. nekje v sobi je tudi lonček z barvicami, v katerem je na primer zelena 
barvica in še pet drugih, katerih barv ne najdemo v mavrici (rjava, siva, črna, 
vijolična ...). V sobi je tudi kos belega papirja in škarje. Ko najdejo vse druge listke 
in ugotovijo, da jim manjka samo še zelen, ga izstrižejo iz papirja in pobarvajo z 
zeleno barvico. V sobi je tudi velika kartonasta škatla, v kateri so ribice, ob njej pa 
palica (taka kot je prikazana v delavnici za prvi dan z imenom ribiška palica). na 
škatli piše: »Pozor, ne prijemaj z roko, grizejo!« Otroci morajo s palico poloviti 
iz škatle vse ribe in na hrbtni strani ene je nalepljen en barvni listek. na tleh je 
škatlica, podobna tisti iz tihe sobe, ki prav tako zahteva geslo samo, da je polje 
za vstavljanje števil videti tako:

Kar pomeni, da morajo biti številke vnesene po vrstnem redu. Katere številke 
so prave, pa izvemo s sestavljanke. V sobi najdejo škatlo z navadno sestavljanko 
(nekje med 40 in 80 kosi), na kateri piše: »Vračam ti puzle, ki si mi jih posodil. 
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Oprosti, ampak izgubil sem 4 kose. Peter«, v njej pa je poleg koščkov tudi podla-
ga, na kateri jo morajo sestaviti. Podlaga je mreža polj, ki se ujemajo z velikostjo 
koščkov sestavljanke (pri navadnih so vsi enako veliki), v vsakem polju pa je ena 
številka (sika b). iz kompleta vzemite 4 kose tako, da bodo otroci, ko bodo sestavili 
celotno sestavljanko, lahko skozi luknje prebrali 4 številke, ki predstavljajo geslo 
skrinjice. Ko jo odprejo, najdejo notri dva listka. tako lahko sestavijo mavrico. 
Ko listke nalepijo v pravilnem vrstnem redu, jim animator da nagrado.

A) B)

 
SOBA UGANK

Pripomočki: list papirja, svinčnik, pripravljene različne uganke
V sobi je lepo oblečen animator z očali in skuštrano frizuro (naj daje vtis 

učenjaka). Otrokom pove, da jim izda, kdo je, če rešijo vse njegove uganke in mu 
povejo skrivno geslo. da jim list papirja in svinčnik, nato pa jim eno za drugo 
začne zastavljati uganke. Pravilno geslo bodo sestavili iz vseh prvih črk posa-
meznih rešitev. Sestavljanje ugank je prepuščeno vam, pazite le, da bodo dovolj 
raznovrstne in zabavne ter da bodo na koncu dale smiselno geslo. Po želji lahko 
otroke razdelite tudi v dve skupini, da ustvarite večjo tekmovalnost. Uganke se 
lahko navezujejo na Petra in njegovo življenje. tu je nekaj predlogov za tipe nalog. 
reševanje rebusov, različne vrste kvizov, animator kaže pantomimo, klasične 
uganke v verzih, animator si zamisli osebo, otroci pa jo morajo z vprašanji tipa 
da/ne ugibati, preproste osmerosmerke, vprašanje tipa: »Kaj Peter najprej reče 
v Matejevem evangeliju v četrti vrstici sedemnajstega poglavja?« Otroci morajo 
vzeti Sveto pismo in čim hitreje poiskati določeno mesto, druga vprašanja ob 
pomoči Svetega pisma, animator pokaže sliko svetnika, otroci pa morajo uganiti, 
kdo je to ... Po vsakem odgovoru naj si zapišejo rešitev, da lahko potem sestavijo 
geslo in ga povejo animatorju. ta jim da nagrado in pove, da seveda on ni jezus 
in naj iščejo naprej.

IZGUBLJENI DRAGULJ
Pripomočki: kartonasti škatli (velika in majhna), plastični kozarčki (4 veliki, 

dva majhna), tempere, vrči, papir, zajemalka, skrinjica ali šparovček na ključ, 
plišasta igrača, lep kamenček

V sobi je animatorka, ki se ves čas vede kot fina razvajena gospa. Otrokom 
pove, da je nekje v sobi izgubila svoj dragulj in jim izda, kdo v resnici je, samo če ji 
ga poiščejo. na opaznem mestu v prostoru je šparovček ali skrinjica s ključavni-
co. Precej očitno je, da je dragulj v njej, vendar je treba najti ključ, ki bo skrinjico 
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odklenil. V enem kotu sobe stoji miza, na kateri je navzdol obrnjena škatla, ki je 
prilepljena s selotejpom na mizo. na njej je narisana slika a. 

A) 

Za mizo na steni visi slika, kot jo prikazuje slika b (hiše so pobarvane v nave-
denih barvah). 

B) 
V nasprotnem kotu sobe pa je miza, na kateri so štirje vrči z vodo. V treh je voda 

obarvana, ena modro, ena zeleno in ena rumeno (obarvate jih lahko s tempero), 
ena pa je navadna. Vrči so prilepljeni s selotejpom na mizo, kar pomeni, da se jih 
ne dviguje. na tleh med obema mizama so prilepljeni krogi iz papirja, ki naj jih 
bo toliko, kot je otrok v skupinah. Po dva sta prilepljena blizu vsake mize, drugi 
pa na taki oddaljenosti, da si bodo otroci, ki bodo stali na krogih, lahko podajali 
kozarček iz roke v roko. V prostoru sta še dva mala kozarčka in dve zajemalki, ki 
naj jih ne bo pretežko najti. Slika na škatli pravi, da se bo odprla, če bodo otroci 
stopili na vse kroge na tleh. Ko torej vsak stoji na svojem krogu, dvigne animator 
škatlo, vendar je ta lahko odprta samo tako dolgo, dokler so vsi z obema nogama 
na krogu; kakor hitro se kdo premakne, 
animator nazaj pokrije škatlo. Pod škatlo 
pa je skrita manjša škatla, na vrhu katere 
so nalepljeni štirje barvni listki (v istih 
barvah in zaporedju kot hiše na sliki) in na 
vsaki od njih en kozarček z merilom. na 
sprednjem delu pa so vratca, zalepljena 
s selotejpom (slika C). barve na škatli, na 
hišah in barve vode v vrčih povejo, da je 
to nekako povezano. Merila na kozarčkih 
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in hiše tik za njimi pa nam povejo, da se bodo vratca na škatli odprla, če bomo v 
vsak kozarec nalili pravilno količino pravilno obarvane vode. toliko kot ima hiša 
nadstropij, do tiste črtice v kozarcu je potrebno naliti vodo. Otroci se morajo torej 
postaviti vsak na svojo piko, nato pa dva pri mizi z vodo nalivata kozarčke, ki si jih 
nato podajajo, in dva pri drugi mizi jih natančno prelivata v večje kozarce. Kozarci za 
prenašanje naj bodo tako majhni, da bodo morali velikokrat potovati sem in nazaj. 
naloge pa ne morejo dokončati takoj, ker jim manjka rdeča barva. Zato morajo 
najprej poiskati rdečo tempero. to ima zavito v papir v svoji roki prilepljeno plišast 
medvedek, ki stoji na polici v sobi. V drugi roki pa drži napis: »dam ti svoj zaklad, 
če mi zapojete himno.« Ko torej otroci medvedku zapojejo himno, jim animator da 
zavitek, v katerem je tempera. tako lahko pravilno napolnijo kozarčke in odprejo 
se jim vratca na manjši škatli. V njej pa je ključ, ki odklepa skrinjico z biserom. 
animatorka jim da nagrado in jim pove, da ona ni tista, ki jo iščejo.

KONEC IGRE
Vse skupine so sedaj obiskale vse sobe in niso našle jezusa. Znašli so se pred 

vrati cerkve, kjer pa jih namesto animatorja čaka duhovnik. Otrokom pove, da 
tudi on ni jezus, da pa ve, kje je, in jim ga bo sedaj pokazal. Otroci se umirijo 
in skupaj odpravijo v cerkev. najprej lahko skupaj zapojejo eno pesem, nato pa 
duhovnik prebere Petrovo pismo, v katerem naj se ta otrokom zahvali, ker so 
mu pomagali najti jezusa. duhovnik naj s svojimi besedami razloži, da, odkar 
je jezus vstal, ves čas prebiva v tabernaklju v hostiji, kjer se za nas pri vsaki maši 
razdaja in nam daje duhovno moč in energijo. Po krajšem nagovoru se izpostavi 
najsvetejše. nato se zmoli kratka molitev in zapoje kakšna pesem. Po duhovni-
kovem blagoslovu z najsvetejšim se igra konča.

OPOMBE
•	 Sob je namenoma dvakrat toliko kot skupin, zato da ne pride do zasto-

jev in da ima animator čas sobo pripraviti na naslednjo skupino. Če so 
oratoriji večji, pa bi lahko to zadoščalo tudi za 6 skupin, le da morate 
v tem primeru upoštevati, da vse naloge gotovo niso enako dolge in 
bo prihajalo do zastojev, kar morate reševati z dodatnimi majhnimi 
nalogami za skupine, ki čakajo pred vrati.

•	 Pri večjih oratorijih je preprosta rešitev tudi ta, da povečate število sob, 
vendar bodite previdni, da potem igra ne bi trajala predolgo (naloge v 
sobi trajajo okoli 10 minut).

•	 Pri sklepu v cerkvi bodite pozorni na to, da bodo otroci umirjeni in se 
vedli prostoru primerno. Prav tako naj bo jasno razloženo, zakaj se je 
igra končala na ta način.

•	 ideja za sobe z nalogami je pobrana iz znanega računalniškega tipa iger 
»escape games«. Lahko kako odigrate in dobite dodatne navdihe za 
naloge in uganke. nekaj dobrih najdete na spletnih straneh oratorij.net. 

•	 Če imate oratorij konec avgusta, lahko pri igri »Svetovno prvenstvo« 
nogomet zamenjate s košarko.
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5. dobri pastir
 Trajanje: 60-120 min (odvisno od tega, koliko namigov pripravimo)
 Št. udeležencev: 10-100 (za večjo skupino je treba pripraviti veliko večje šte-

vilo namigov ali pa urediti sistem vračanja ovc v skrivališča)
 Število skupin: 1-10 (pri povečanju števila skupin velja enako kot pri ude-

ležencih)
 Velikost skupine: največ deset, lahko posamično ali v parih oziroma manjših 

skupinah
 Prostor: Čim večji prostor, ki je čim bolj raznovrsten (po sobah, 

travniku, za župniščem, kar je na voljo) 
 Št. animatorjev: Odvisno od števila skupin; potrebujemo enega sv. Petra in 

njegovega pomočnika, ki ponovno skriva najdene ovce, po 
enega za vsako dodatno nalogo (pri nekaterih nalogah je 
potrebno več animatorjev), če jih je dovolj, lahko tudi ene-
ga, ki bo ves čas s skupino.

 Pripomočki: fotografije z namigi/pametni telefoni, ovčke (lahko so nare-
jene iz kartona, na katerem je prilepljena vata), list z ugan-
kami, masko/kostum za črnega volka, ščipalke, palice raz-
ličnih dolžin in oblik (če je v bližini gozd, si jih lahko otroci 
poiščejo sami), vrv, karte in kreda.

CILJI
•	 praktični cilj: igra se konča, ko otroci najdejo vse ovčke ali po določe-

nem času (če je število namigov dovolj veliko) 
•	 vzgojni cilj: Otroci spoznajo, da ni tako lahko širiti božje besede
•	 vzgojni cilj: Vsi smo poklicani, da smo apostoli

KRATEK OPIS
Skupine iščejo ovce ob pomoči fotografij, na katerih so mesta, kjer so ovce 

skrite. da se igra zaplete, dobi na začetku skupina samo delček fotografije, ki ne 
zadošča, da bi našla ovco. Skupina mora opraviti določeno nalogo in tako dobi 
še preostali del fotografije, s pomočjo katere potem lahko najde ovco. to potem 
prinese na izhodiščno mesto. tu jo zabeležijo in zamenjajo za nov namig. Zmaga 
skupina, ki najde največje število ovc. igro končamo po določenem času.

UVOD V IGRO ZA OTROKE
Pri tej igri je svetemu Petru zaupana pastirska palica. Vendar pa takšna naloga 

ni lahka. Že takoj na začetku so se ovce razkropile in sv. Peter potrebuje pomoč 
pri iskanju izgubljenih ovc. Svojim pomočnikom (apostolom) da izrezke foto-
grafij, kje naj iščejo ovce. Ker pa apostoli niso ravno najbolj domači v okolju in 
ne prepoznajo kraja na izrezku, prosijo za pomoč domačine in jim dajo naslednji 
namig, ko pri njih izpolnijo določeno nalogo.

POTEK IGRE 
1. Že pred igro je treba pripraviti fotografije, ki prikazujejo mesta, kjer imamo 
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skrite ovce. nato iz te fotografije izrežemo manjši del, ki predstavlja točno 
mesto, kjer je skrita ovčka. Primer: najprej slikamo hišo, nato pa izrežemo 
okensko polico z rožo, v kateri je skrita ovca. iz same rože na okenski polici 
težko ugotovimo, kje je ta roža. Ko pa vidimo sliko cele hiše, točno vemo, kje 
in čigava je ta hiša. te fotografije razdelimo na več skupin (glede na število 
dodatnih nalog, ki jih imamo na voljo). Prve namige damo v manjše škatle, 
ki so pri svetem Petru, in tam skupina žreba, kateri namig bo dobila. drugi 
namig, ki predstavlja večjo sliko, pa dobi animator, ki izvaja nalogo za iz-
boljšanje namiga in jo da skupini, ki opravi nalogo (za lažjo organizacijo je 
dobro, da sta prvi in drugi namigi na zadnji strani označena s številkami, da 
lažje najdemo natančnejši namig in da lahko najdeno ovco ponovno skrije-
mo in da skupina ne dobi v igri dvakrat iste fotografije).

2. Ko so otroci razdeljeni v skupine, gre predstavnik skupine (škof) k svetemu 
Petru, pri katerem dobi prvi namig (tu je potrebna posebna pozornost, da 
vsaka skupina žreba iz svoje škatle, da potem ni čakanja pred nalogami za 
boljši namig, če je potreben). Potem skupina s pomočjo izrezka poišče ovco; 
če prvi namig ni dovolj natančen, da bi lahko poiskali ovco, gre skupina k 
animatorju, ki ponuja izboljšavo namiga za opravljeno nalogo.

3. Skupina, ki najde ovco, se nato vrne k svetemu Petru, kjer pusti ovco in dobi 
nov namig (iz naslednje škatle, da se dodaten namig ne ponovi). Če želite upo-
rabiti manjše skupno število namigov oziroma ne morete najti dovolj mest, 
kjer bi skrili ovce, lahko uporabite tabelo, na kateri označite, da je skupina 
našla ovco, nato pa ovco ponovno skrijte, namig vrnete v škatlo, boljši namig 
pa animatorju z nalogo. tu je treba paziti, da kaka skupina ne dobi dvakrat 
iste fotografije, zato je dobro, da zraven črtice, ki označuje ovco, na tabeli z 
rezultati napisati še številko fotografije, ki predstavlja njeno skrivališče.

4. igro lahko končamo po določenem času ali pa, ko skupina nabere določeno 
število ovc. V prvem primeru je cilj igre nabrati čim večje število ovc. V dru-
gem primeru pa skupine razporedimo glede na to, kako hitro so našle ovce.

Shema za lažje predstavljanje poteka igre
•	 Pri prvi možnosti dobi skupina izrezek, s pomočjo katerega najde ovco 

in se vrne po nov namig k sv. Petru.
•	 V drugi možnosti pa sku-

pina s pomočjo izrezka ne 
prepoznava točnega mesta, 
da bi z njegovo pomočjo 
našla ovco, zato opravijo 
nalogo za boljši namig (cela 
fotografija).

Nekaj predlogov za zahtev-
nejše

•	 namesto navadnih fo-
tografij lahko uporabite 
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MMS sporočila s sliko. na začetku dobi skupina prvo fotografijo, nato 
poišče mesto, ki je prikazano na sliki, in se ob njem slika. to sliko pošljejo 
na centralo (sveti Peter), ki jim pošlje naslednji namig, in tako do konca.
- igro lahko izvedete hkrati z izletom v naravo, tako da namigi vodi-

jo do cilja. Skupine gredo lahko po isti poti, vendar se jih spušča z 
10-15-minutno prestavitvijo ali pa pošljete vsako skupino po svoji 
poti do istega cilja. Pri tem najdejo na tem mestu naslednjo fotogra-
fijo. dodatne naloge pa niso potrebne oziroma jih lahko porabimo 
v času, ko čakamo na začetek oziroma, da vse skupine pridejo na 
cilj. Pri tej možnosti se zgodba iz iskanja izgubljenih ovc spremeni v 
potovanje svetega Petra v rim, kjer prikažemo, da vse poti vodijo v 
rim.

PRIMERI NALOG
1. UGANKE – Sv. Peter postavi otrokom razne uganke, in ko jih rešijo, dobijo 

namig.

2. ČRNI VOLK – Sv. Peter pove otrokom, da mu volkovi kradejo ovce in te mu 
pomagajo, tako da ulovijo volkove. Otroci se postavijo na eno stran polja, 
cel čas se držijo za roke, v volkove preoblečeni animatorji pa na drugo. Med 
njimi so naključno porazdeljene ovčke (lahko jih naredimo iz kartona, na 
katerega prilepimo vato). Volkovi nenadoma zakličejo »Kdo se boji črnega 
volka?«, otroci odgovorijo »nihče!«, volkovi zakličejo »Kaj pa če pride?«, 
otroci odgovorijo »Potem ga ulovimo«. Ko to izgovorijo, poskušajo otroci 
ujeti volkove tako, da se jih zadnji v vrsti, ki ima eno roko prosto, dotakne. 
Pri tem se otroci ne smejo spustiti. Volkovi pa pri teku na drugo stran po-
skušajo ukrasti čim več ovčk. en volk lahko nese samo eno ovčko. namig 
dobijo, ko so vsi volkovi ulovljeni. Ovčke, ki ostanejo na travniku, dobijo 
otroci.

3. ŠIRJENJE EVANGELIJA – vsak otrok dobi določeno število ščipalk (za 
obešanje perila, lahko tudi kakšne druge podobne ščipalke), ki jih poskušajo 
pripeti na animatorja (ta je oblečen v čim bolj ohlapne obleke oz. ima na sebi 
kakšno rutko), animator pa jim poskuša uiti. Z vsako ščipalko, ki jo uspe-
šno pripnejo, pomagajo sv. Petru širiti evangelij. Ščipalke, ki jim padejo na 
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tla, lahko ponovno uporabijo. namig dobijo, ko pripnejo določeno število 
ščipalk. Če pripnejo več ščipalk, kot je potrebno (potrebno število določijo 
animatorji pred začetkom igre), dobijo za vsako eno ovčko.

4. PASTIRSKA PALICA – Sv. Peter pove otrokom, da je izgubil svojo pastir-
sko palico, s katero si pomaga pri hoji. Zato jih prosi, da bi mu 
naredili novo. Otroci dobijo vrv, sami pa morajo poiskati raz-
lične manjše palice in iz njih izdelati pastirsko palico. anima-
torji poskrbijo, da je v bližini dovolj različnih palic in drugega 
materiala, ki bi otrokom prišel prav. Ko je palica narejena, do-
bijo namig. Če sv. Peter oceni, da so se zelo potrudili, jih lahko 
nagradi z ovčkami.

5. SPOMIN – Sv. Peter povabi otroke k igri kart, da mu ne bo 
dolgčas. tu lahko uporabimo igro Spomin, Črni peter ali pa 
kakšno drugo igro (npr. domine). Sv. Peter da otrokom namig, ko ga prema-
gajo v izbrani igri.

6. POLŽEK – Sv. Peter pelje otroke do polžka, ki ga prej animatorji s kredo 
narišejo na tla. Prosi jih, da namesto njega odpotujejo do sosednjega mesta, 
kar storijo tako, da pridejo do konca polžka. Premikajo se tako, da skačejo 
po eni nogi in z njo brcajo kamenček (ki ga tudi prej pripravijo animatorji). 
Če so utrujeni, lahko med igro zamenjajo nogi.

 Kamenček mora pristati v vsakem polju, če se skotali ven iz polja ali v ka-
terokoli drugo polje, je na vrsti 
naslednji igralec. Če nobenemu 
ne uspe v prvem poskusu, lah-
ko poskusijo znova iz zadnjega 
osvojenega polja (ni jim treba 
od začetka v vsakem krogu). Ko 
pridejo do konca, dobijo nov 
namig. namesto polžka lahko 
na tla narišemo ristanc, kjer 
morajo kamenčke metati v polja 
in nato skakati po eni nogi do 
konca, nazaj grede pa morajo kamenček pobrati. Če jim uspe priti do konca 
že v prvem poskusu (tako da vsak otrok pride na vrsto samo enkrat), dobijo 
dodatne ovčke.

9. MALICA – ker oratorij poteka poleti, lahko namesto ene igre otroke vmes 
pošljemo k mizi s pijačo in prigrizki. tudi tu naj dobijo en namig.

10. DODATNO – Po potrebi se lahko doda še kakšna igra, kjer zbirajo namige 
in dodatne ovčke, lahko pa odigrajo kakšno igro večkrat.
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6. Neustrašni kristjani
 Trajanje: po želji, lahko je 120 min, lahko pa tudi več 
 Število otrok: poljubno, vsi otroci na oratoriju
 Št. skupin: po želji, toliko, da se vsi otroci na oratoriju razdelijo v sku-

pine z med 6 in 12 člani
 Prostor: na oratorijskem dvorišču in po okolici
 Št. animatorjev: vsaj 15
 Pripomočki: pripraviti je potrebno opremo za rimske vojake, časopise, 

pero za pisanje (če ga nihče nima, ga nadomesti svinčnik), 
zrna kave oz. česa podobnega, lok in puščice/frača, tarča v 
obliki ptiča, glina, kladivo, pergament , črnilo, Sveto pismo 
(dodatna možnost: limonin sok, limone, ožemalnik).

CILJI
•	 praktični: Otroci zbirajo stvari, potrebne za raznašanje božje besede, 

in se vživijo v življenje prvih kristjanov.
•	 praktični: igra se konča, ko vsi naslovniki dobijo pisma, ki jih bodo 

spodbujala k boljši veri.
•	 vzgojni: Otroci se zavedo, da je treba širiti Veselo oznanilo, kljub temu 

da so zaradi tega lahko zasmehovani. 
•	 vzgojni: Otroci se zavedo, da se je treba za dobro včasih potruditi, v 

njih spodbujamo vztrajnost v dobrem.

KRATEK OPIS IGRE
Otroci so razdeljeni v skupine, vsaka ima svojo bazo, v stilu domačih svetišč 

prvih kristjanov. Otroci zbirajo denar in rekvizite, ki so potrebni, da napišejo 
pismo (pergament, pero/svinčnik in črnilo) drugim kristjanom in jih z njim 
spodbudijo v veri. napišejo pismo, ki ga kurir s pomočniki odnese določeni 
skupini, tisti, ki jo navaja pismo. Pri tem ga lahko ujamejo stražarji. 

OPOMBE
•	 Če je otrok veliko (90 in več), lahko pripravite tudi več kot le 7 otokov, 

da ne bo prevelike gneče pri vsakem. dodajajte samo otoke z denarjem 
in temu primerno zmanjšate količino denarja, ki da dobijo.

•	 ni nujno, da otrokom vedno uspe dobiti, kar potrebujejo v prvem po-
skusu. Učimo jih vztrajnosti. 

•	 hitrost poteka igre lahko uravnavate med samo igro z izvedbo posebnih 
dogodkov (razloženo spodaj).

•	 Če res težko pridete do potrebnih pripomočkov za igro, lahko vse to 
(razen Sv. pisma in svinčnika) nadomestite z vnaprej pripravljenimi 
nadomestki iz kartona in papirja.

•	 Vsaka skupina naj dostavi 4-6 pisem, nekatera se lahko tudi ponovijo. 
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UVOD V IGRO ZA OTROKE
danes se je povsod začelo pojavljati znamenje ribe. Kristjani se zbirajo v 

skritih svetiščih ter molijo in hvalijo boga. apostoli Peter, Pavel, janez jim pišejo 
pisma, da bi lažje sledili jezusu. rimljani nad tem niso preveč navdušeni in zato 
kurirje, ki ta pisma prenašajo, lovijo in jih zapirajo v zapore. Prenašalci pisem 
potrebujejo pomoč, zato jim pomagajmo! Zgradite si svoja svetišča, kjer se bo 
vaša skupina zbirala in hvalila boga, napišite pisma in jih odnesite tesaloniča-
nom, Filipljanom ... Pazite na rimljane, ki vas bodo ogrožali, in se ne predajte, 
kajti dobro vedno zmaga.

POTEK IGRE
glede na število otok in posledično št. skupin naredimo primerno št. pre-

jemnikov pisem. V Sv. pismu je pisem 20, kar pomeni, da je to maksimum. Vse 
skupine delujejo skupaj, saj se prvi kristjani niso prepirali, ampak so sodelovali. 
Cilj igre je, da vsi prejmejo svoja pisma, ki jih morajo otroci še prej napisati. to 
pa dosežejo tako, da po otokih zbirajo pripomočke in materiale, nujne za to, 
da napišejo pismo. Otroci hodijo po otokih v parih (ali v trojkah) in tako lahko 
istočasno delajo več nalog (hkrati pa so v oporo in dobro voljo drug drugemu); 
enako velja tudi za kurirje.

Prav tako morajo imeti v bazi vsaj križ in nekaj, kar je podobno oltarju, saj brez 
božjega navdiha pisma ni mogoče napisati. Ko napišejo pismo, ga kurir odnese 
do 'baze' prejemnikov in ga poskuša predati. Pri tem ga ovirajo stražarji, ki lahko 
patruljirajo po okolici te baze ali stojijo kar pred vrati. to pomeni, da bo kurir 
potreboval pomoč, ki bo zamotila stražarje, da bo kurir lahko oddal pismo. Če 
je kurir ujet s pismom v roki, mu je pismo odvzeto in raztrgano pred njihovimi 
očmi in je poslan v zapor. to, da je bil kurir ujet, je razglašeno vsem skupinam, 
tako da skupina kurirja lahko gre in plača varščino, da je kurir izpuščen iz zapora.

Denar: denar se pridobiva na 4+ otokih (glede na št. otrok) in se ga lahko 
porabi za menjavo z drugimi skupinami ali na otokih, kjer se pridobivajo pripo-
močki za pisma. na vsakem denarnem otoku se za uspešno opravljeno nalogo 
podeli 1 denarij (vrednost enega denarija je približna plača za celodnevno delo 
povprečnega delavca). Pripomočki (pero, pergament in črnilo) so naprodaj 
po 10 denarijev, tako da otroci dojamejo, da se ne splača kupovati z denarjem, 
ampak se je bolje sam potruditi in si narediti to, kar potrebuješ. Prav tako se 
denar lahko uporablja za plačevanje varščine, ki je precej visoka (15) in tudi za 
podkupovanje stražarjev, če je kurir ujet. Vsem stražarjem se določi najmanjša 
višina podkupnine, ki jo še sprejmejo. nekateri je podkupljen s 5+ denariji, drugi 
z 12+, spet drugi niso podkupljivi. Če kurir poskuša podkupiti stražarja in je za-
vrnjen, je njegova varščina dvojna in mu je odvzeto vse, kar ima (denar, pismo). 
Ker si kristjani pomagajo med seboj, lahko tudi druge skupine plačajo varščino. 
Za nagrado dobijo kako točko, ki se v bistvu na koncu igre sploh ne šteje. trik 
tega je, da otroci mislijo, da z vsakim dobrim delom pride kaka nagrada in tako 
jih učimo, da je nagrada za dobro delo dobro delo samo. ta »trik« je pomemben 
tudi zato, ker je pri igrah pogosto izpostavljeno, da zmaga tista skupina, ki dobi 
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največ takšnih podobnih točk za dobra dela, in ta potem nekako izgubljajo svoj 
pomen dobrodelnosti, postajajo samoumevno tekmovanje; zato je smiselno v 
tej igri k stvari pristopiti na predlagan način.

POSEBNI DOGODKI
Preganjanje kristjanov
Če je igra prehitra in kaže, da je bo prekmalu konec, lahko cesar ukaže akcijo 

proti kristjanom. Vsi pazniki se zberejo in lovijo vse kristjane po vrsti, jim jemljejo 
denar, trgajo pisma, lomijo svinčnike (oz. jih ukradejo, ker jih je škoda), razbijejo 
oltarček in križ, polijejo črnilo ... v glavnem uničijo vse, kar jim pride pod roko. 
ta dogodek naj se zgodi vsaj enkrat med igro, tudi če ne poteka prehitro. Pazite, 
da se ne ponavlja prepogosto. največ enkrat na 20 min, saj lahko otroci izgubijo 
voljo do vsega, če je njihov trud večkrat zapored zaman.

Cesarjeva zabava
Če se igra vleče in kaže, da se bo končala prepozno, lahko cesar skliče stražarje 

na svojo zabavo, ki se je morajo udeležiti. tako je namesto 1-2 stražarja na bazo 
en stražar za 3 baze. tako je delo kurirjem močno olajšano in vse skupaj precej 
hitreje steče. Ko je čas za zabavo, jo glasnik glasno naznani vsem skupinam hkrati. 

Pisma: Ko so zbrani vsi potrebni pripomočki in materiali in je narejeno sve-
tišče z oltarčkom in križem, lahko animator skupine napiše ročno (lahko tudi 
otrok, ki mu to nalogo dodeli animator) pismo.

Mogoča pisma
•	 Pismo rimljanom
•	 Pismo Korinčanom
•	 Pismo Korinčanom 2
•	 Pismo galačanom
•	 Pismo efežanom 
•	 Pismo Kološanom
•	 Pismo tesaloničanom
•	 Pismo tesaloničanom 2
•	 Pismo timoteju
•	 Pismo timoteju 2

•	 Pismo titu
•	 Pismo Filejmonu
•	 Pismo hebrejcem 
•	 Jakobovo pismo
•	 Petrovo pismo
•	 Petrovo pismo 2
•	 Janezovo pismo
•	 Janezovo pismo 2
•	 Janezovo pismo 3
•	 Judovo pismo

Pisma so dostavljena primerni skupini (npr. Pismo efežanom prinese kurir v 
tabor efežanov). Če je pismo naslovljeno na posameznika, morajo le-tega kurirji 
s skupino najti in prepoznati ter mu izročiti pismo. Filemon, tit in timotej so 
animatorji, ki se lahko skrivajo, lahko bežijo pred otroki v strahu, da jih bodo 
ranili, lahko pa tavajo naokoli po igralnem prostoru.

Pisma, kot so jakobovo, Petrovo, janezovo, so lahko odnesena katerikoli 
skupini od vseh 7ih.

baze skupin naj bodo zastražene z enim stražarjem, če primanjkuje anima-
torjev, drugače z dvema. Kurir se mora znajti, da odda pismo (zamoti jih kdo 
drug, jih podkupi, se znajde kako drugače).
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OTOKI: GLAVNI OTOKI, ZA PISMA (otoki naj trajajo vsaj 5 min)
•	 pero
•	 pergament
•	 črnilo

Pero (lok, puščice, tarča v obliki ptiča)
na tem otoku otroci z lokom streljajo v tarčo v obliki ptiča, in ko jo zadenejo 

1x ali 2x (odvisno od velikosti tarče), ptič umre in tako dobijo za nagrado ptičje 
pero oz. svinčnik, če nimate peresa, s katerim se da pisati. 

Pergament (časopis)
tukaj otrok dobi cel časopis, ki je razstavljen na posamezne strani in zmečkan 

v kepe. Otrok mora strani zgladiti in časopis sestaviti nazaj, po straneh. Časopis 
je lahko videti lep, ne pa da vse štrli ven.

Črnilo (kava v zrnih, nekaj črne tempere in voda)
Kavna zrna je treba zdrobiti v prah. to naj delajo v skodelicah, če so na voljo, 

drugače pa v plastičnih kozarčkih, s kuhalnico ali kakšnim bolj primernim pri-
pomočkom. Ko zdrobijo nekaj kave, naj animator prilije vodo s črno tempero, 
da je videti, kot da je res nastalo črnilo. Če imate peresa za pisanje, naj to 'črnilo' 
uporabijo tudi za pisanje pisem.

DODATNA MOŽNOST: SKRIVNA PISMA (limonin sok)
Če se doda še ta otok, potem lahko otroci pišejo svoje pismo z limoninim 

sokom (s peresom ali kakšnim podobnim pripomočkom), ki ga stražarji ne 
morejo prebrati. Zahteva pa takšen način veliko limoninega soka in še več časa, 
tako da je ta dodatek še posebno primeren, če obstaja skrb, da bi kakšni otroci 
(oz. skupina) prehitro končali. 

Če se skupina odloči v eno mesto nesti takšno pismo, jim mora posebej po-
tem nesti tudi paket vžigalic, da lahko skrivno pisavo ti potem preberejo. (ta del 
lahko potem animatorji posebej zaigrajo, ker bi znotraj igre vzel preveč časa.)

na otoku, kjer dobijo limonin sok, morajo otroci obirati limone (iskati kro-
glice po grmovju), ožemati (prave) limone in/ali prelivati limonin sok po raznih 
posodicah in ob tem paziti, da se ne polije. Limonin sok lahko dobijo tudi tako, 
da postavijo stojnico z »limonado« (limonin sok za razredčenje) in potem za 
vsak kozarec limonade, ki ga prodajo, dobijo kakšno kapljico pravega limoninega 
soka, ki ga lahko uporabijo.

PREDLOGI ZA DRUGE OTOKE (DENAR)
•	 Kovaštvo (s kladivom razbijajo kamenje, zvijajo žice ...)
•	 Lončarstvo (iz gline delajo lončke ...)
•	 Kviz
•	 Prevozništvo (prenašajo kak tovor do določene točke)
•	 Čiščenje (čistijo nekaj, kar je treba očistiti. Listje, odpadke ...)
•	 Podobne preproste stvari
ti otoki naj trajajo 2 minuti, saj jih bodo morali otroci narediti večkrat. Če 

je potrebno, se jih lahko spomnite še več, lahko so zelo preprosti in vsakdanji.
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Dodatna igra: Lov na izgubljene vrednote
 Trajanje: od 60 do 120 min
 Št. udeležencev: od 20 do 100
 Št. članov v skupini: od 5 do 15 otrok + za skupino vodilni animator ali starejši 

otrok (ob pomanjkanju animatorjev) 
 Prostor: v notranjih prostorih (najbolje je, da je prostor čim bolj raz-

giban, s čim več skrivališči oziroma prostori) ali zunaj
 Št. animatorjev: 12 apostolov, 3 trgovci, vojak, bonus trgovec, sodnik, + po 

en animator na skupino
 Pripomočki: barvni listki ali natisnjeni listki za cekine (pomembno je, 

da so unikatni), kartončki, na katerih so napisane vrednote, 
trak za označevanje, plakati na tržnici, kostum za vojaka, 
piščalka, listki za bonuse

CILJI
•	 praktični: -zbrati vse vrednote, se jih naučiti na pamet in jih prenesti 

   končnemu animatorju (ki čaka v kapeli ali v cerkvi)
•	 vzgojni:  - spoznati vse jezusove apostole 

  - naučiti se nekaj pomembnih vrednot 
  - delovati kot skupina  
  - upreti se skušnjavi in mamljivim ponudbam, ki te lahko zavedejo

UVOD V IGRO
Verjetno veste, da nas jezus uči o ljubezni, veri do boga, odpuščanju in prija-

teljstvu. Pri oznanjanju teh vrednot mu pomagajo apostoli. Ker pa je naše mesto 
oz. vas (imenujemo naše mesto/vas) zelo veliko, mu bomo pri oznanjanju vre-
dnot pomagali tudi mi … toda, ali poznate vse vrednote? apostoli jih zagotovo 
poznajo, zato jih bomo poiskali in jih povprašali …

RAZLAGA IGRE
igra naj bi potekala po vseh notranjih prostorih, ki so na voljo oratoriju, ker 

kolikor več je prostorov, bolj je zanimivo. (Seveda pa so to prostori, ki so za javno 
uporabo, npr. kakšne pisarne, uradi ali župnijska stanovanja se prepovejo ali 
zaklenejo. drugi prostori pa naj bodo na voljo vsem otrokom). Po prostorih se 
potikajo animatorji, ki predstavljajo 11 apostolov. Označeni so tako, da okrog 
glave ali vratu nosijo trak z napisom apostol + ime apostola, ki ga predstavljajo. 
Otroci bodo te apostole iskali in jih spraševali po vrednotah. ampak apostol je 
samo takrat, ko nosi svoj trak z imenom (ko otroci izprašajo enega apostola, si ta 
na skrivaj sname trak, se prestavi na drugo skrivališče in si tam spet nadene trak, 
če pa ga otroci zalotijo, ko išče skrivališče in ne nosi traka, pa jim ne odgovarja na 
vprašanja in se pretvarja za navadnega animatorja). tako bodo otroci težje našli 
vse apostole in igra bo bolj zanimiva. Če na oratoriju nimate veliko prostorov, 
so lahko apostoli ves čas na istem mestu (ampak pomembno je, da niso takoj 
vidni in prepoznavni). Ko skupina najde apostola, jim ta postavi kako nalogo (to 
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bi lahko bila vprašanja iz dramske igre ali pa kake hitre spretnostne ali miselne 
igre), in če skupina pravilno odgovori ali opravi nalogo, dobi kartonček / listek 
z vrednoto. Vseh 11 apostolov ima različne vrednote. Cilj je čim prej najti vseh 
11 apostolov in se naučiti vrednot. 

Rimski vojak
Vendar ni vse tako preprosto. Po hodnikih in prostorih se sprehaja tudi rim-

ski vojak, ki preganja vse apostole in kristjane. ta vojak je našemljen animator 
(npr. čelada, meč …), ki pa nosi s seboj piščalko. Vsakič, ko zapiska na piščalko, 
se morajo skupine, kolikor hitro se da, stisniti na kup in počepniti (sestavljati 
morajo nekakšno strnjeno skupino, ki predstavlja zavetje, ljubezen do bližnjega). 
Če tega ne storijo in jih zaloti vojak, jim vzame en listek z vrednoto in tako mora 
skupina ponovno k apostolu s tisto vrednoto. Ko je nevarnosti konec, skupine 
nadaljujejo iskanje, vojak pa še naprej išče nepripravljene skupine. 

Tržnica
V eni izmed večjih prostorov pa naj stoji mestno središče oz. tržnica. tam 

postavite 3 tržnice s tremi plakati ( mestno gledališče, arhitektura in ulična 
glasba). Vsaka tržnica predstavlja nekaj navedenih stvari. Skupine lahko te tr-
žnice tudi uporabljajo, in sicer tako, da si lahko pridobijo denar. npr. na tržnici 
»arhitektura« mora skupina iz vseh članov sestaviti kak kip, hiško - skratka kako 
domiselno podobo iz svojih teles; na tržnici »ulična glasba« mora skupina kaj 
zapeti ali sestaviti bans; na tržnici »mestno gledališče« pa mora skupina uprizoriti 
kak kratek odlomek iz Sv. Pisma ali pa iz Petrovega življenja. in če animatorji (ki 
prodajajo na tržnici) ocenijo, da je bila skupina zelo domiselna in izvirna, jim v 
zameno plačajo en cekin (to so lahko rumeni zamaški, lahko se denar natisne, 
nekaj, kar je unikatno in se ne da ponarejati). te banse, pesmi, gradbene strukture, 
dramske igre si lahko skupine izmišljujejo med iskanjem apostolov. Ko menijo, 
da so pripravljeni, lahko odidejo na tržnico in se preizkusijo. Z zasluženim de-
narjem lahko kupijo posebne bonuse (neke vrste dodatke). te bonuse prav tako 
kupijo na tržnici. 

Skušnjava
Poleg 11 apostolov, vojaka in tržnice pa je tukaj še 12. apostol juda iškarijot. 

ta apostol (animator) naj bo vedno na istem in vidnem mestu, predstavljal pa bo 
skušnjavo in barabinstvo. K njemu se bo lahko zatekla vsaka skupina. ta anima-
tor bo imel za izzive kakšne gamblerske trike, skratka takšne izzive, kjer bodo 
skupine v 80 % izgubile. to bo videti takole: skupina, ki jo bo preganjal čas ali pa 
jo bodo mikale bogate stave pri 12. apostolu, bo pristopila in stavila (npr. stavi 2 
cekina in ob zmagi dobi 4 ali pa stavi 1x bonus kartico za katerokoli vrednoto … 
Stave postavi animator, ki igra judo iškarijota). Skupina bo skoraj vedno izgubila, 
ampak včasih pa mora tudi zmagati, da se lahko potegavščine nadaljujejo (to je 
za popestritev igre in animator, ki te igre vodi, mora tudi kdaj popustiti). 

igra se konča, ko skupina doseže cilj ali ko poteče čas (v tem primeru zmaga 
skupina z največ listki).
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Apostoli in vrednote
•	 Peter (vera)
•	 andrej (ljubezen)
•	 jakob - Zebedejev sin (pravica)
•	 Filip (mir)
•	 janez (upanje)
•	 bartolomej (odpuščanje)
•	 tomaž (veselje)
•	 Matej (svetloba)
•	 jakob mlajši-alfejev sin (tolažba)
•	 tadej (prijateljstvo)
•	 Simon Kananej (resnica)
•	 juda iškarijot (skušnjava+gamblerske igre)

Udeleženci
•	 rimski vojak (piščalka + kostum) - jemlje vrednote nepripravljenih skupin
•	 tržnica (miza + plakat z naslovom)

1.  tržnica= mestno gledališče - skupina mora uprizoriti dramsko igro 
(kratek odlomek iz Sv. pisma ali Petrovega življenja)

2.  tržnica= arhitektura mesta - skupina iz vseh članov izoblikuje zanimi-
vo in izvirno obliko, kip, stavbo …

3.  tržnica= ulična glasba - skupina pripravi pesem, bans in jo zapoje
•	 prodajalec bonusov: posebna vrsta tržnice, kjer se menja denar za 

bonuse (to so lahko kaki predmeti ali natisnjeni listki, pomembno je, 
da so unikatni)

Primeri bonusov
•	 1x pobeg pred vojakom, če je ujet
•	 2x poskus pri Judi Iškarijotu
•	 1x listek z namigom pri iskanju apostola
•	 popravilo verige (skupina lahko popravi verigo brez odvzema vrednote) 

- glej dodatno idejo!
•	 nova veriga (skupina mora ob pretrgani verigi na tržnico po novo) - glej 

dodatno idejo!
•	 lahko se še dopišejo (pomembno je, da se na tržnici ne prodaja listkov z 

vrednotami!)

Dodatna ideja
Vse člane iste skupine povežemo s trakom okoli rok (najlažje kar z markirnim 

trakom, ki je poceni in tudi nikogar ne tišči okoli roke), to pa zato, da ne bi vsi 
skakljali po prostorih (tako bi ohranili večji nadzor nad skupinami in tudi naučili 
bi se držati skupaj) in tudi bolj zabavno je. Vsak je privezan na svojega soseda, 
vmes pa naj bo največ 1 m prostora (sestavljati morajo nekakšno sklenjeno 
kačo). tako je lažje nadzorovati vse udeležence in tudi možnost goljufije se s 
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tem zmanjša. Če se veriga med igro strga, se veriga popravi na tržnici, skupini 
pa se odvzame ena vrednota.

Ideje iger za apostole
•	 vsak apostol poskuša prikazati svojo vrednoto »activity style« (panto-

mima, risanje ali z govorjenjem)
•	 lahko se sestavijo vprašanja (iz življenja sv. Petra ali pa iz Sv. pisma)

Ideje iger za Judo Iškarijota
•	 kamen, papir, škarje
•	 trik z lončki (pod lonček skrijemo predmet in jih premešamo, skupina 

mora najti predmet)
•	 triki s kartami
•	 igra s kovancem (številka ali mož)

Opombe
•	 če se pri aktivnostih ne potrudijo dovolj (to oceni animator na tržnici), 

ne dobijo cekinov. Tako velja tudi pri apostolih: če v skupini ne opravijo 
naloge ali napačno odgovorijo na vprašanje, ne dobijo listka z vrednoto.

•	 če imate premalo animatorjev, so lahko vodje skupin tudi starejši otroci
•	 vsak apostol je 1 animator (skupaj 11), če je animatorjev premalo, lahko 

tudi 4 ali 3 animatorji menjajo trakove z imeni in tako predstavljajo več 
apostolov + 1 animator Juda Iškarijot

•	 animator (sodnik), ki na koncu čaka v kapeli / cerkvi (lahko je to tudi 
isti animator, ki deli bonuse)

•	 skupine se med igro ne smejo pogovarjati z drugimi skupinami
•	 če je veriga v skupini pretrgana, mora skupina obvezno na tržnici kupiti 

novo, se povezati in šele nato lahko nadaljujejo - glej dodatno idejo!

Pripravljenih je tudi nekaj kratkih iger za najmlajše. Uporabite jih lahko 
namesto tukaj zbranih velikih iger. Objavljene so na www. oratorij.net.
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Animatorjem
Poslanica animatorjem

Molitvena srečanja  
med oratorijem
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POKLICANI V sLUŽeNje 
Poslanica animatorjem Oratorija 2014

janez Potočnik, predstojnik slovenskih salezijancev

Spoštovani animator!

Letos te nagovarja izreden lik apostola Petra: ribič, radovednež, gorečnež, 
strahopetec, skesanec, izbranec, skala, prvak med apostoli, čudodelnik, povsem 
običajen človek, prvi papež, mučenec za jezusa Kristusa … predvsem pa nekdo, ki 
je kljub vsej svoji majhnosti in grešnosti nadvse ljubil Kristusa, ki mu je povsem 
odprl svoje srce in mu dopustil, da je dodobra spremenil pot njegovega življenja. 

Morda si misliš: ko bi bil jaz na Petrovem mestu; ko bi jezus danes prišel in 
me tako nagovoril, kot je Petra; ko bi tudi jaz kot Peter s svojimi očmi videl je-
zusove čudeže; ko bi tudi jaz lahko hodil po vodi; ko bi tudi jaz bil deležen tiste 
zadnje večerje na veliki četrtek in ko bi jezus tudi meni umil noge … Ko bi jaz 
vse to doživel, potem bi veliko laže veroval, bi laže zvesto hodil za Kristusom, 
bi bil boljši človek in kristjan, potem bi se laže odločal za dobro – morda celo za 
duhovni poklic!

ampak morda je bilo Petru težje verovati kot tebi: tedaj so pričakovali dru-
gačnega Mesija, niso poznali dvatisočletne zgodovine krščanstva, jezusova smrt 
na križu je bila za apostole videti kot pravi poraz in konec, jezusovo vstajenje pa 
kljub prikazovanjem zavito v skrivnost.

dragi animator, ne išči izgovorov! V resnici si namreč tudi ti na Petrovem 
mestu – tudi tebe je jezus že poklical tako kot Petra in njegove tovariše apostole: 
saj si vendar kristjan! in celo nosiš Kristusovo ime! Zaznamovan in maziljen si v 
Kristusa. Pa tudi jezus sam je v resnici s teboj: ko doživljaš skrivnost evharistije 
(si pri maši in prejmeš obhajilo), ko poslušaš božjo besedo (zlasti evangelije), ko 
izpolnjuješ njegovo zapoved ljubezni … 

Vedno znova te jezus nagovarja: »Pridi in hodi za menoj!« Kot apostolom 
noge želi »umivati« tudi tvojo dušo; vedno znova ti izreka: »Pojdi, odpuščeni so 
ti tvoji grehi!« Kljub vsem tvojim izdajam in zatajitvam te jezus ne graja, ampak 
zaskrbljeno vprašuje: »ali me ljubiš?« Kot v odgovor na vso tvojo izkazano ljubez-
en in pripravljenost te vabi in vabi: »Pasi moje ovce!« da, tudi tebe prosi, da na 
letošnjem oratoriju poskrbiš za njegove otroke – da bodo po tebi, po tvoji ljubezni, 
tvojem podarjenem času in tvojih podarjenih počitniških urah in dnevih tudi ti 
mali zaslutili božjo ljubezen, jezusa kot prijatelja, občutek varnosti, sprejetosti 
in ljubljenosti. Zato z vsem zaupanjem s svojim življenjem izrekaj kot Peter: »na 
tvojo besedo, gospod, bom vrgel mreže!«

in ne boj se, ko se ti bo zazdelo, da te želi jezus, njegova beseda, tvoja predanost 
njemu voditi na neka neznana in včasih celo težka pota. Samo zaupaj in veruj. 
On, gospod, je s teboj. On te »opasuje« in vodi – tako kot Petra. V tej popolni 
predanosti njemu, ki edina zares osrečuje, boš spoznaval, da gospod tudi v tebi 
in po tebi danes dela čudeže. 

– 
Po

sla
nic

a

MOLITVeNA sReČANjA 
med oratorijem

Molitve animatorjev med oratorijem so sestavljene na podlagi zgodbe, zato je 
za lažje sledenje pri molitvah obvezno, da animatorji poznajo oratorijsko zgodbo 
(to se od njih pričakuje). Poudarek je na odlomku Svetega pisma, ki ni vedno isti, 
kot pri katehezah. Zelo priporočljivo je, da vsak dan z animatorji med molitvijo 
zapojemo kakšno pesem. Na koncu pa je vsak dan tudi skupna animatorjeva mo-
litev, ki jo natisnemo na liste, napišemo na plakat ali projiciramo s projektorjem: 

Sveti Janez Bosko, 
želim, da bi tako kot ti ljubil otroke, 
opazil njihove sanje, 
se vživel v njihov svet 
in jim dal na razpolago svoj čas.
Sveti Dominik Savio, 
pomagaj mi, 
da bom otrokom kazal tvojo pot svetosti. 
ti, ki si se z enakim veseljem igral, 
učil, delal in molil. 
tvoja svetost je bila v tem, 
da si vse delal z veseljem in predano. 
Prosim, daj mi tvoje veselje in tvojo predanost.
Jezus, 
rad bi v vsakem otroku gledal tebe 
in te vzljubil v vsakem od njih, 
tudi nagajivih in trmoglavih. 
daj, da te ne bom nikoli ranil, 
četudi me bodo otroci prizadeli. 
Ko bo težko, 
se bom spomnil na tvojo zastonjsko ljubezen 
in na svoja otroška leta, 
ko sem bil tudi sam otroško razposajen. 
iskreno te prosim, 
rad bi bil dober in plemenit animator. 
amen. 

V tokratnem osnutku molitev za animatorje so vključene tudi nekatere manjše 
dinamike, ki animatorju pomagajo, da se bolj poglobijo v pomen same molitve. 
Spodbuja ga lahko h kreativnosti, za kar pa je nujno, da so molitve res dobro 
in vnaprej pripravljene.

Zelo pomemben je ambient, kjer animatorji skupaj molijo. Molitveni kotiček naj 
se okrasi po lastnih željah, priporočam pa, da se pri okrasitvi uporabi križ, čol-
niček, sveto pismo, mreža … vsak, dan pa se lahko dodaja še simbol tistega dne.

– 
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1. dan: MOLITeV ZA ANIMATORje
 Simbol: ribiška mreža
 Vrednota: biti apostol
 Pripomočki: Križ, sveto pismo, mreža, listki v obliki 

ribic, lepilni trak ali kljukice za prerilo
PESEM

RAZMIŠLJANJE
današnja vrednota je »biti apostol«. jaz sem apostol, ti si apostol in ti … mi vsi 

smo apostoli. Pa se mi tega res zavedamo? ali smo s svojim življenjem, s svojim 
zgledom vsak dan znova in znova jezusovi apostoli, ki pričujemo zanj v našem 
vsakdanu? ali preprosto pozabljamo na to? 

SVETOPISEMSKI ODLOMEK: Luka 5,1-11
Jezus pokliče prve učence 
Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob 

Genezareškem jezeru, je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz 
njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona 
prosil, naj odrine malo od kraja. Sédel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal 
govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« Simon mu 
je odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo 
bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se 
jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo 
pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Ko je 
Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, 
ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili 
z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova 
družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« In ko 
so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim. 

DEJAVNOST
Vsak animator si naj vzame papirnato ribico in nanjo napiše, kako bo skozi 

oratorij pričeval za jezusa, kako bo vabil otroke v mrežo jezusove ljubezni? Nato 
te ribice, pripnimo na mrežo, ki jo imamo razpeto, ali razgrnjeno po tleh… 

MOLITEV
ali imamo vsaj pol toliko zaupanja v jezusa, kot ga je imel Peter, ko je ponov-

no vrgel mreže in jih iz jezera potegnil polne? Se bomo na letošnjem oratoriju 
pustili ujeti v mrežo jezusove ljubezni? Molimo, za to, da bomo mi ribiške mreže 
ljubezni za otroke, ki so prišli na oratorij.

Oče naš …

animatorjeva molitev

Slava očetu …

BLAGOSLOV

– 
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2. dan: MOLITeV ZA ANIMATORje
 Simbol: skala
 Vrednota: vera
 Pripomočki: Križ, sveto pismo, mreža, skala, list s sli-

ko skale

PESEM

RAZMIŠLJANJE
V današnji zgodbi Peter povabi jezusa k sebi domov na obisk. Kaj pa mi ali 

smo tako kot Peter tudi mi jezusovi prijatelji? ga kdaj povabimo k sebi? V svoje 
srce? Mu pustimo, da tudi v nas dela čudeže? Se znamo čuditi čudežem življenja? 
ali znamo biti hvaležni za vsak nov dan, ki nam ga daje Vsemogočni? 

SVETOPISEMSKI ODLOMEK: Matej 16, 13-20
Peter izpove vero 
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: ›Ti si Peter in na tej 
skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti 
bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano 
v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.‹« Tedaj je 
učencem naročil, naj nikomur ne povejo, da je on Mesija.

DEJAVNOST
jezus je Simona preimenoval v Petra, kar pomeni skala. Kaj oz. kdo pa nam 

daje trdnost v veri? Kaj je naš temelj?
Malce razmisli in nato na sliko pod skalo vpiši tiste stvari, osebe, občutja, tisto, 

kar te vleče navzdol, kar povzroča, da omahuješ v veri. V skalo vpiši tisto, kar ti 
daje trdnost v veri. V oblak pa vpiši kakšne sadove je obrodilo tvoje vztrajanje v 
veri in zaupanje v boga.

MOLITEV
Vrednota današnjega dne je vera. Kakšna pa je naša vera? ali zaupamo 

in verujemo v boga? Verjamemo, da je jezus Mesija, božji sin? Molimo, za 
trdnost v naši veri.

Oče naš …

animatorjeva molitev

Slava očetu …

BLAGOSLOV
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3. dan: MOLITeV ZA ANIMATORje
 Simbol: milo
 Vrednota: odpuščanje
 Pripomočki: Križ, sveto pismo, mreža, skala, škatlice 

OdPUŠČanje

RAZMIŠLJANJE
hoditi za jezusom pomeni hoditi v isto smer kot jezus in to ni vedno lahko. na 

oratoriju nam jezusu ni težko slediti, kaj pa v vsakdanjem življenju?ali sledimo jezu-
su tudi ko nam je težko? ga priznavamo pred drugimi, pred prijatelji? Mu ostajamo 
zvesti? ali pa raje naše prijateljstvo z jezusom skrivamo in ga tako kot Peter zataji-
mo?  ne glede na vse jezus vedno skrbi in poskrbi za nas, ker nas neizmerno ljubi. 
tudi, če ga zatajimo nam odpušča. Kaj pa mi ali znamo tudi mi odpuščati drugim?

SVETOPISEMSKI ODLOMEK: Luka 22,54-62
Peter zataji Jezusa
Zgrabili so ga torej in odvedli. Pripeljali so ga v hišo vélikega duhovnika; Peter 

pa je šel od daleč za njim. Sredi dvorišča so zakurili ogenj, in ko so sedli skupaj, je 
Peter sédel mednje. Ko ga je videla neka dekla, da sedi pri ognju, je uprla vanj oči in 
rekla: »Tudi ta je bil z njim.« On pa je tajil in dejal: »Ne poznam ga, žena.« Kmalu 
nato ga je videl nekdo drug in pripomnil: »Tudi ti si izmed njih.« Peter pa je rekel: 
»Človek, nisem.« Kakšno uro pozneje je spet nekdo drug zatrjeval: »V resnici je tudi 
ta bil z njim, saj je vendar Galilejec.« Peter pa je rekel: »Človek, ne vem, kaj praviš.« 
In tisti trenutek, ko je še govoril, je petelin zapel. In Gospod se je obrnil in se ozrl na 
Petra in Peter se je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel: »Preden bo danes 
petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« In šel je ven in se bridko zjokal.

DEJAVNOST
animatorji naj imajo skozi današnji dan priložnost za sv. spoved. Vodja mo-

litve naj animatorjem razdeli škatlice OdPUŠČanja – to so lahko škatlice od 
zdravil, ki se oblepijo s papirjem, kamor napišemo:

•	 zdravilo: ODPUŠČANJE
•	 sestavina: Božja neizmerna ljubezen
•	 rok uporabe: večnost, 
•	 način uporabe: 1 kapsula vsakič ko bi lahko ravnal/a bolje. 
notri naj bodo kakšni manjši bomboni, kot so npr. PEZ ali TIK TAK bomboni.

MOLITEV
današnja vrednota je odpuščanje. Molimo, da bi tako kot jezus tudi mi znali 

odpuščati drugim.
Oče naš …

animatorjeva molitev

Slava očetu …

BLAGOSLOV
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4. dan: MOLITeV ZA ANIMATORje
 Simbol: osebna izkaznica
 Vrednota: pripadnost
 Pripomočki: Križ, sveto pismo, mreža, vrvica, Petrova osebna izkaznica 

in prazne osebne izkaznice

RAZMIŠLJANJE 
Peter  se počuti slabo in obžaluje, ker je zatajil jezusa. ali tudi mi kdaj obža-

lujemo, da smo jezusa zatajili, ali je to, da ga zatajimo pred drugimi nekaj čisto 
samoumevnega? Smo se pripravljeni odpovedovati npr. popularnosti, in smo 
pripravljeni biti zadnji, najmanjši, da bi bili na koncu prvi? tudi Peter se danes 
sprašuje kako lahko postane prvi. 

tako kot Petra tudi nas jezus neprestano sprašuje, če ga ljubimo. ali ga? ali 
verjamemo vanj in mu zaupamo dovolj, da smo se skozi oratorij pustili ujeti v 
mrežo ljubezni?

DEJAVNOST
Oglejmo si Petrovo osebno izkaznico in si jo izdelajmo tudi sami, kot simbol 

naše medsebojne pripadnosti. Lahko se uporabi prazna predloga, ali pa se ani-
matorjem prepusti, da  si vsak sam po svoje oblikuje izkaznico. Osebne izkaznice 
(tudi Petrovo) napeljemo na vrvico, ki jo na koncu sklenemo skupaj, kot simbol 
naše povezanosti in pripadnosti.

SVETOPISEMSKI ODLOMEK: Janez 21, 15-19
Jezus in Peter 
Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj 

kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Hrani 
moja jagnjeta!« Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Rekel 
mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moje ovce!« Tretjič 
mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je užalostil, ker mu je 
tretjič rekel: »Ali me imaš rad?« in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam 
rad.« Jezus mu je rekel: »Hrani moje ovce! Resnično, resnično, povem ti: Ko si bil 
mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se postaraš, boš raztegnil 
roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, da je označil, s 
kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal: »Hôdi za menoj!«

MOLITEV
Prosimo, da bi tudi mi znali, hoteli hoditi za jezusom in, da bi znali širiti 

božjo ljubezen tudi drugim ljudem.
Oče naš …

animatorjeva molitev

Slava očetu …
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Ime: simon
Vzdevek: peter - skala
Rojstvo in smrt: *Betsajda, †Rim, 

mučeništvo
Stalno bivališče: nebesa
Kontakt: sveti.peter@nebesa.si
Status: poročen
Poklic: ribič
Vzornik: Jezus
Najboljši prijatelj: Jezus
Pozitivne lastnosti: hodi za Jezusom, 

tvega, pogumen, vdan, 
trmast, se kesa

Šibkosti: trmast, strahopeten za 
svoje dobro ime (zatajitev 
Jezusa)

Poslanstvo: oznanjati velika Božja 
dela    

Ime: 
Vzdevek: 
Rojstvo: 
Stalno bivališče: 
Kontakt: 
Status: 
(Bodoči) poklic: 
Vzornik: 
Najboljši prijatelj: 
Pozitivne lastnosti: 

Šibkosti: 

Poslanstvo: 

5. dan: MOLITeV ZA ANIMATORje
 Simbol: pastirska palica
 Vrednota: papeštvo
 Pripomočki: Križ, sveto pismo, mreža, listki z imeni vseh 

animatorjev

RAZMIŠLJANJE 
na binkoštni dan je jezus svojim učencem poslal Svetega duha, da bi lahko 

oznanjali božjo ljubezen vsem ljudem na svetu – vsakemu v svojem jeziku. Ven-
dar Sveti duh prebiva tudi v nas in tudi mi lahko oznanjamo velika božja dela 
ljudem okoli nas – doma v družini, v šoli, med prijatelji. tudi mi lahko, tako kot 
Peter in ostali učenci delamo čudeže. Čudeže lahko delamo z nasmehom, z lepo 
besedo, pogovorom, s tem da si vzamemo čas za sočloveka in s tem (p)olepšamo 
dan, življenje soljudi. tudi to so čudeži.

DEJAVNOST
bodimo tudi mi, danes za nekoga »čudež«. Vsak animator naj vleče listek z 

imenom soanimatorja, za katerega bo čudež. Po oratoriju si na sestanku animatorji 
povedo, čigavo ime so vlekli. (Pozor! Naj bo to iztočnica, da se animatorji še bolje 
spoznajo med seboj, da si pomagajo in se še bolj povežejo – naj ne bo le podarjanje 
sladkarij!)
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SVETOPISEMSKI ODLOMEK: Apostolska dela 2, 1-13
Prihod Svetega Duha 
Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal 

z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževa-
li. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim 
je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v 
tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. 

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

MOLITEV
Vrednota današnjega dne je papeštvo, saj je bil apostol Peter prvi papež. 

Prosimo za njegovega naslednika, našega papeža Frančiška i.
Oče naš …

animatorjeva molitev

Slava očetu …

BLAGOSLOV

6. dan: MOLITeV ZA ANIMATORje
 Simbol: riba
 Vrednota: neustrašnost
 Pripomočki: Križ, sveto pismo, mreža, skala, pisma za 

animatorje

RAZMIŠLJANJE 
Po jezusovi smrti je sledilo dolgo obdobje skrivanja. da so se kristjani pre-

poznavali  med seboj so uporabljali, znamenje ribe – v grščini ihtiS (jezus 
Kristus, božji sin, odrešenik). Kako pa mi v današnjem svetu prepoznavamo 
kristjane? Kako vemo ali je neznanec, ki sedi ob nas na avtobusu, v kinu kristjan? 
Žal, pogosto ne vemo.
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SVETOPISEMSKI ODLOMEK: 1 Peter 3,8-22
Trpljenje zaradi pravičnosti 
Končno, bodite vsi složni, sočutni, ljubite brate, bodite usmiljeni in ponižni. Ne 

vračajte hudega za húdo in ne sramotite tistega, ki vas sramoti. Nasprotno, bla-
goslavljajte, ker ste bili poklicani v to, da bi bili deležni blagoslova. 

Kajti kdor hoče ljubiti življenje 
in videti dobre dni, 
naj zadržuje svoj jezik od zla 
in ustnice od zvijačnega govorjenja. 
Ogiblji se zla in delaj dobro, 
išči mir in hodi za njim. 
Zakaj Gospodove oči so uprte v pravične 
in njegova ušesa v njihovo prošnjo, 
Gospodovo obličje pa je zoper hudodelce. 

Le kdo vam bo škodil, če boste vneti za dobro? Nasprotno, tudi če bi zaradi 
pravičnosti trpeli, blagor vam! Česar se oni bojijo, se ne bojte in ne plašite. Gospoda 
Kristusa posvetite v svojih srcih. Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, 
če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Vendar pa odgovarjajte s krotkostjo in 
strahospoštovanjem, iz dobre vesti, da bodo tisti, ki sramotijo vaše dobro življenje 
v Kristusu, osramočeni prav v tem, v čemer vas obrekujejo. Če že hoče Božja volja, 
je pač bolje, da trpite zaradi dobrih kakor zaradi zlih del. 

Sicer pa je tudi Kristus trpel zaradi grehov, in sicer enkrat za vselej, pravični 
za krivične, da bi vas pripeljal k Bogu. Res je bil po mesu umorjen, a po Duhu je 
bil oživljen. V tem Duhu je šel in oznanjal tudi duhovom, ki so bili v ječi, tistim, ki 
v dneh, ko je Noe gradil ladjo, niso bili pokorni, ko jih je Bog nadvse potrpežljivo 
čakal. A v ladji se jih je po vodi rešilo le malo, natančno osem duš.

Ta voda pa je podoba krsta, ki zdaj rešuje vas. Ne odstranjuje madežev z mesa, 
ampak zaradi vstajenja Jezusa Kristusa prosi Boga za dobro vest. Ta je šel v nebesa 
in je na Božji desnici in so mu podrejeni angeli in oblasti in moči.

DEJAVNOST
animatorjem se razdelijo kuverte z njihovimi imeni. V kuvertah je pismo, ki ga 

piše Peter vsakemu izmed njih – lahko je kakšen citat iz SP ali preprosta zahvala 
za sodelovanje in pomoč na oratoriju. Spodaj je Petrov podpis. V kuverto se lahko 
doda, kakšen košček čokolade (če je v obliki ribe, še toliko bolje) - s pripisom, za 
moč in pogum, da bodo v pričevanju za jezusa lahko neustrašni še naprej. Lahko 
se doda tudi kakšna lesena ribica (zapestnica, obesek…). 

MOLITEV
Vsem nam je lahko sveti Peter zgled v veri in hoji za jezusom. Prosimo, da 

bomo tudi mi tako neustrašni v pričevanju za jezusa. in naj nas noben greh in 
napake ne zaustavijo pri našem apostolovanju. 

Oče naš …
animatorjeva molitev
Slava očetu …
BLAGOSLOV
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Oratorijska himna: Na tvojo besedo
tekst in glasba: Maja Triler

U

D

če nik, o bu

A

pa ni smo, vso noč

h

smo se tru di li pa ni

G

smo nič u je li.

U

D

če nik, če re

A

češ nam to ve

h

sla bo mo vze li in za ta

G

bo gre mo.

A5

Sve

h

te ga Pe tra za zgled

e

si nam dal, da

G

bi ve ro va li, kot je on

A

ve ro val.

9

Na tvo

D

jo be se do bo mo mre

A

že vze li in po sta

h

li ri bi či lju di,

G

da

13

cel

D

svet bo mo za

A

ob je li z_lju be

h

zni jo ki daješ jo ti.

G

Na

D18

tvo jo be se do bo mo mre

A

že vze li in po sta

h

li ri bi či lju di,

G

da

22

cel

D

svet bo mo za

A

ob je li z_lju be

h

zni jo ki da ješ jo ti.

G D26

4

4

NA TVOJO BESEDO
Teskt in glasba: Maja Triler

D             A
Učenik, obupani smo
        h                                G
vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli.
D                A
Učenik, če rečeš nam to,
h                                  G            A
vesla bomo vzeli in za tabo gremo.
h                           e
Svetega Petra za zgled si nam dal,
G                              A
da bi verovali kot je on veroval.

      D                             A                       h                    G
Na tvojo besedo bomo mreže vzeli in postali ribiči ljudi, 
      D                    A                  h                           G          (D)
da cel svet bomo zaobjeli z ljubeznijo, ki daješ jo ti. (2x)

2. kitica
Jezus, tako kot ljubiš nas ti,
nauči nas ljubiti tudi druge ljudi,
da gremo v svet odprtih dlani
za vse, ki so potrebni pomoči.
Svetega Petra za zgled si nam dal,
da bi verovali kot je on veroval. Odpev

3. kitica
Namestnik tvoj je Peter skala postal,
o ljubezni božji je nenehno pričeval.
Daj tudi nam te moči,
da naša vera iz nas zažari.
Svetega Petra za zgled si nam dal,
da bi verovali kot je on veroval. Odpev
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Na tvojo besedo
Tomaž RojkoOratorijska himna 2014

Besedilo: Liza Pucihar & Tomaž Rojko

!!! Refren se ponavlja po zadnji kitici!!!

Druga pesem po izboru: Na tvojo besedo
tekst Liza Pucihar in Tomaž Rojko, glasba: Tomaž Rojko

Tretja pesem po izboru: Apostol Peter
tekst in glasba: Mojca, Metka in Katja Špende
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APOSTOL PETER

Lyrics: Katja Špende

E-dur

Composer: Katja Špende
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1.     SIMON JE PETER POSTAL,

     KO JEZUSA JE SPOZNAL.

     JEZUS REČE MU: "NE BOŠ VEČ RIBARIL.

     ZA VODNIKA LJUDI TE BOM POSTAVIL."

REF.:

     SVETI PETER NAŠ VODNIK

     BIL APOSTOL JE IN POMOČNIK

     JEZUSA, KI SI ŽELI,

     DA VSI POSTALI DOBRI BI.

2.      Z UČENCI PETER HODIL JE POVSOD.

     JEZUS JIM JE KAZAL PRAVO POT.

     NA SODNO NOČ GA PETER NI PRIZNAL,

     ZATO SE CELO ŽIVLJENJE JE KESAL.

3.      V PREIZKUŠNJAH JE PETER VSE BODRIL,

     JIH SPODBUJAL IN MOČI JIM VLIL.

     CESAR JE REKEL, DA BO VSE POBITI DAL,

     TAKAT SE PETER JE ZA LJUDSTVO DAROVAL.
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Oratorij slovenija so podprli
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Peter skala
povzeto po: © pesem vesela, krščanske duhovne pesmi, slomškova založba, maribor 2008



Oratorij slovenija so podprli
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