ANIMATORSKI SPODBUJEVALNIK
PONIŽNOST

 KATEHEZA
Materiali:
 Podoba Jezusa (slika ali kip), svečke
 projektor ali TV, pripravljeni odlomki video
 papir, lepilni trak, zobna nitka, palčke za ražnjiče
 pesmarice, kitara
 Sveto pismo

ZA VODITELJA: Iz življenja Friderika Baraga
Da bi knjige tiskal, se je 29. septembra 1836 odpravil proti Evropi. Z etnografsko zbirko, ki jo je Baraga
podaril Deželnemu muzeju v Ljubljani, in monografijo o severnoameriških Indijancih, je tudi naš začetnik
etnografije drugih ljudstev. Po vrnitvi ga je škof Rese imenoval za generalnega vikarja za vse tamkajšnje
indijansko ozemlje. Leta 1840 je Slovencem spisal knjigo Zlata jabolka.
24. oktobra 1843 se je preselil na novo misijonsko postojanko v L´Ans. Tu je postavil indijansko vasico, ker so belci
hoteli Indijance prepoditi v gozdove. S tem si je nakopal sovraštvo belih bratov in hvaležnost Indijancev. V L´Ansu
je napisal knjigo Nebeške rože.
Papež Pij IX. je Baraga 29. julija 1853 imenoval za apostolskega vikarja in 1. novembra 1853 je bil posvečen v škofa
v Cincinnatiju. Za sedež vikariata si je izbral Sault Ste. Marie med Gornjim in Michiganskim jezerom. Da bi dobil
novih misijonarjev, je prišel v Evropo leta 1854. V istem letu je posvetil prvega duhovnika, pozimi 1854 napisal
zadnjo knjigo Indijancem, potem pa se je začelo neprekinjeno misijonsko potovanje. 23. aprila 1857 je bil Gornji
Michigan povzdignjen v redno škofijo.
Baraga ni nikoli meril daljav, kadar je šlo za rešitev duš. Večkrat je med potjo spal na snegu, da je prišel do ljudi.
Zaradi naporov je začel bolehati na naduhi, obolel mu je zvesti sluga in Baraga je bil istočasno škof, saultski župnik,
cerkovnik, kuhar in sluga, poleg tega star in slaboten. 26. oktobra 1865 ga je zadela rahla kap. Kljub vsemu je v maju
leta 1866 s papeževim dovoljenjem prenesel škofovski sedež v Marquette.
Dejavnost: Izdelovanje loka in puščice
https://www.youtube.com/watch?v=LKdcb690bJ4
Potrebščine: papir, lepilni trak, zobna nitka, palčke za ražnjiče
Pesem: Zdaj sem tu, moj Bog (Jubilate II., str. 223)

Pogovor v krogu:
Znaki pomanjkanja ponižnosti so zajeti v naslednji točki. O vsaki točki se pogovorite. Naj ima vsak možnost
povedati svoje mnenje.
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1. Prepričani smo, da je to, kar mi govorimo in delamo, veliko pametneje in bolje od tistega, kar govorijo in
delajo drugi.
2. Pogosto želimo, da obvelja naš predlog.
3. Prepiramo se, kdo ima prav. Pri tem vztrajamo nesramno in nespoštljivo do drugih.
4. Ne da bi nas kdo prosil, se čutimo, da moramo podati svoje mnenje.
5. Preziramo mnenja drugih.
6. Pozabljamo, da smo vse naše darove prejeli od Boga.
7. Ne priznavamo, da nismo vredni časti in spoštovanja, ki sta pogojena z našim imetjem.
8. V pogovorih sebe postavljamo za zgled.
9. O sebi govorimo slabo z namenom, da bi nas drugi prepričevali, kako dobri smo.
10. Kadar nam kdo kaj očita, imamo polno izgovorov.
11. Pred nadrejenimi skrivamo svoje napake, da ne bi izgubili dobrega imena.
12. Z veseljem poslušamo, kadar drugi govorijo dobro o nas ter nas hvalijo.
13. Prizadeti ali užaljeni smo, kadar so drugi bolj v središču pozornosti kot mi sami.
14. Zavračamo opravljati delo, za katero menimo, da je hlapčevsko.
15. Hrepenimo po tem, da bi bili izpostavljeni.
16. V pogovorih radi poudarjamo svojo poštenost, svoj položaj v službi, svoje talente ipd.
17. Sramujemo se, kadar nimamo v lasti nečesa materialnega.
ZA VODITELJA:
http://revija.ognjisce.si/povejmo-z-zgodbo/1580-poniznost
http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/53-43-Duhovnost-3
http://notredamke2.rkc.si/ustvarjamo/kateheza/slike/pdf/sp.pdf

Pesem: Čuj, Gospod, moj klic (Jubilate II., str. 28)
Odlomek iz Svetega pisma: Jezus umije učencem noge in nova zapoved (Jn 13,1-35)
Jezus umije učencem noge
1 Pred praznikom pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta k Očetu, in ker je
vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. 2 Med večerjo je hudič Judu Iškarijotu, Simonovemu
sinu, že položil v srce namen, da Jezusa izda. 3 Ker je Jezus vedel, da mu je Oče dal vse v roke in da je prišel od Boga
in odhaja k Bogu, 4 je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. 5 Nato je vlil vode v
umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan. 6 Prišel je k Simonu Petru.
Ta mu je rekel: »Gospod, ti mi noge umivaš?« 7 Jezus je odvrnil in mu rekel: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj še ne
razumeš, a spoznal boš pozneje.« 8 Peter mu je rekel: »Ne boš mi umival nog, nikoli ne!« Jezus mu je odgovoril: »Če
te ne umijem, nimaš deleža z menoj.« 9 Simon Peter mu je rekel: »Gospod, potem pa ne samo nog, ampak tudi roke
in glavo.« 10 Jezus mu je dejal: »Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kakor da si umije noge; ves je namreč čist.
Tudi vi ste čisti, vendar ne vsi.« 11 Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: »Niste vsi čisti.«
12 Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: »Razumete, kaj sem vam storil? 13 Vi me
kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. In prav govorite, saj to sem. 14 Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste
tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. 15 Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam
storil. 16 Resnično, resnično, povem vam: Služabnik ni večji kot njegov gospodar in poslanec ne večji kot tisti, ki ga
je poslal. 17 Če to veste, blagor vam, če boste to delali! 18 Ne govorim o vas vseh. Vem, katere sem izbral, vendar
naj se tako izpolni Pismo: Tisti, ki jé moj kruh, je vzdignil svojo peto proti meni. 19 Že zdaj vam povem, preden se
zgodi, da boste, ko se bo zgodilo, verovali, da jaz sem.
20 Resnično, resnično, povem vam: Kdor sprejme tistega, ki ga pošljem, mene sprejme; kdor pa mene sprejme,
sprejme tistega, ki me je poslal.«

AS_maj_2018

Nova zapoved
31 Ko je šel ven, je Jezus rekel: »Zdaj je Sin človekov poveličan in Bog je poveličan v njem. 32 Če je Bog poveličan v
njem, ga bo tudi Bog poveličal v sebi; in poveličal ga bo takoj. 33 Otroci, le malo časa bom še z vami. Iskali me boste,
in kakor sem rekel Judom, zdaj pravim tudi vam: Kamor grem jaz, vi ne morete priti. 34 Novo zapoved vam dam, da
se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! 35 Po tem bodo vsi spoznali, da ste
moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.«
Pogovor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kaj je ponižnost?
Katere karakterne lastnosti povezujemo s ponižnostjo?
Kakšen odnos imaš do ponižnosti?
Zakaj toliko govorimo o ponižnosti?
Zakaj bi sploh bili ponižni?
Kaj nam lahko ponižnost prinese? Kaj lahko z njo dobrega naredimo?
Ko je Jezus svojim učencem umil noge, katere tri stvari je razumel o sebi, pred tem ko je prevzel vlogo
služabnika?
Kako nas Jezus uči ponižnosti?
Si v sebi že kdaj čutil potrebo po Božjem usmiljenju?
S svojimi besedami opiši, kaj ti pomeni to, da imaš isto stališče kot Jezus Kristus.
Kaj bi ti pomenilo v življenju biti »poslušen do smrti«?
Čeprav je imel Jezus Božjo moč, se je ponižal, da je svojim učencem umil noge. Kakšne možnosti imaš ti, da
pokažeš podobno ponižnost?
Kako te trpljenje v tvojem življenju uči biti poslušen?
Kaj se zgodi, ko sprejmemo Jezusa Kristusa kot našega Gospoda in Odrešenika?
Opiši del svojega življenja, v katerem ti je Bog pomagal k uspehu.
V katerih delih svojega življenja potrebuješ Božjo pomoč?
Koliko časa preživiš vsak dan v molitvi?
Kolika časa porabiš vsak dan za iskanje Njega z branjem in meditiranjem njegove Besede?
Kaj te ovira pri tem, da bi molil in Ga iskal, tako pogosto, kot bi bilo potrebno?
Kaj bi lahko naredil, da boš molitvi namenil več časa?

Pesem: Kaj se je danes (Jubilate II., str. 81)

 MOLITEV
Voditelj pripravi prostor. Na sredo da podobo Jezusa (na križu ali kako drugo podobo). Lahko prižge tudi svečke.
Križ
Preberemo: Psalm 127 (126): Vse je odvisno od Božjega blagoslova
1 Salomonova stopniška pesem.
Če GOSPOD ne zida hiše,
se zaman trudijo z njo njeni graditelji;
če GOSPOD ne varuje mesta,
zaman bedi tisti, ki straži.
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2 Zaman je, da vstajate zgodaj,
da hodite pozno počivat,
da jeste kruh bridkosti,
saj ga svojemu prijatelju daje v spanju.

3 Glej, GOSPODOVA dediščina so sinovi,
nagrada je sad telesa.
4 Kakor puščice v junakovi roki,
takšni so sinovi iz mladosti.

5 Blagor možu,
ki je napolnil svoj tul z njimi!
Ne bodo osramočeni,
ko bodo govorili s sovražniki pri vratih

Pustimo čas, da Božja beseda odzvanja v udeležencih.
Navodila
Na začetku smo si naredili lok in puščico. Lok predstavlja Boga in mi smo puščica. Če dovolimo Bogu, da napne lok,
kolikor se mu zdi prav in ga usmeri, kamor se mu zdi prav, potem bomo vedno zadeli cilj. Naša težava je, da v večini
primerov ne vemo, kam bi želeli in kaj naj bi naredili, da bo dobro in prav. Težko pa dovolimo Bogu, da uravnava let
našega življenja.
Zato bomo sedaj na lističe napisali Bogu tisto, kar mu želimo povedati, ko gre za smer našega življenja in ga vprašali,
kar ga želimo vprašati. Potem bomo papir ovili okoli puščice in ga pritrdili z lepilnim trakom. Svojo puščico bomo
nato izstrelili pod Kristusove noge v znamenje, da mu želimo slediti in uskladiti svojo voljo z Božjo voljo. Zraven bo
vsak povedal svojo prošnjo.
Zapojemo: Taizéjski spev Nada te turbe - Nič te ne moti (Jubilate II., str. 236)
Nato vsak izreče prošnjo Gospodu in položi svojo puščico k Jezusovim nogam. Odgovarjamo: Prosimo te, usliši nas.
Oče naš…
Slava Očetu …
Križ
Pesem: V Gospodu je moja moč (Jubilate II., str. 238)

 PREDLOG AKTIVNOSTI


RAVEN SKUPINE ALI ŽUPNIJE: Z animatorsko skupino za otroke v sklopu šmarnične pobožnosti
organizirajte skupinske igre. Biti kakor otroci je bistvena prvina ponižnega srca.



OSEBNA RAVEN: Osebno premisli (lahko tudi koga vprašaš za mnenje), v čem je/ni ponižnost tvoja vrlina.
To ti lahko služi pri nadaljnjih korakih učenja ponižnosti v življenju.



ZA VODITELJA – evalvacija in osebno razmišljanje
Ali sem sam osebno ponižen in na kakšen način se to kaže v življenju?
Kakšen odnos gojim do animatorjev? Se nad njimi povzdigujem ali pa jih sprejemam za »enakovredne«
sogovornike?
Kako je »uspelo« tokratno srečanje z animatorji?



Kaj je animatorje najbolj nagovorilo?
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