ANIMATORSKI SPODBUJEVALNIK
GOREČNOST

 KATEHEZA
Materiali:
 sveče, vosek v lističih in tekoči vosek za okraševanje
 Podoba Jezusa, križ in sveča
 projektor ali TV, pripravljeni odlomki video
 pesmarice, kitara
 Sveto pismo
ZA VODITELJA: Iz življenja Friderika Baraga
Na plenarni sinodi severnoameriških škofov v Baltimoru maja 1852 so škofje predlagali ustanovitev
apostolskega vikariata za Gornji Michigan in njegovo vodenje zaupali Baragi. S tem se je njegovo
misijonsko okrožje zelo povečalo. Papež Pij IX. je pobudo potrdil in julija 1853 tudi formalno ustanovil apostolski
vikariat Gornji Michigan, Barago pa imenoval za apostolskega vikarja in naslovnega škofa Amyzonie. Škofovsko
posvečenje je 1. novembra 1853 v stolnici sv. Petra v Cincinnatiju prejel od nadškofa Johna Purcella. Za škofovsko
geslo si je izbral rek Unum Est Necessarium (le eno je potrebno).
V novi službi so se njegove obveznosti še pomnožile, popolnoma na novo je moral urediti vikariat, poleg tega so mu
sosednji škofje prepustili skrb za Indijance v njihovih škofijah, s čimer je postal »indijanski škof« v pravem pomenu
besede. Indijansko ozemlje, ki ga je oskrboval, je bilo skoraj dvakrat večje od njegovega vikariata.
Za sedež vikariata, ki imel okoli 10.000 prebivalcev, od tega polovico Indijancev, si je izbral Sault Ste. Marie v
Gornjem Michiganu, kjer so bile sorazmerno dobre povezave s celotnim vikariatom. Stanoval je v jezuitski hiši,
stolnica pa je bila lesena cerkev. Zaradi pomanjkanja sredstev in duhovnikov v vikariatu se je Baraga konec 1853
drugič odpravil v Evropo. Povsod so ga slovesno sprejeli, pridobil je veliko gmotnih sredstev in enajst novih
sodelavcev. Mdr. se je srečal s papežem Pijem IX., cesarjem Francem Jožefom in škofom Slomškom. V Sault Ste.
Marie se je vrnil avgusta 1854.
Po vrnitvi je vse moči usmeril v urejanje vikariata, uvajanje duhovnikov v delo, poučevanje, spovedovanje,
organiziranje novih misijonskih postaj itd. Veliko pozornost je namenjal pridobivanju učiteljev za poučevanje v
župnijskih šolah. Dodatno delo je imel s številnimi priseljenimi delavci različnih narodnosti, zanje je imel včasih tudi
po pet pridig na dan v različnih jezikih. Za mnoge Indijance je še vedno ostal edini dušni pastir, ki se je naučil
njihovega jezika, zato se je pogosto odpravljal na potovanja po misijonskih postajah. 1856 je izdal statut škofije, s
čimer je želel doseči ureditev duhovniškega življenja in ustaliti cerkvene običaje. Delovanje v vikariatu oz. v poznejši
škofiji je bilo težavno, saj je nenehno primanjkovalo sredstev in duhovnikov, hitro so se širile verske ločine in
trgovska miselnost, zato je Baraga večkrat razmišljal o vrnitvi med Indijance kot navaden misijonar.
Januarja 1857 je vikariat Gornji Michigan postal redna škofija v cincinnatijski nadškofiji. Da bi bil bliže večini svojih
duhovnikov, se je Baraga 1866 preselil na sedež škofije Marquette. Zaradi naporov je imel vse več težav z zdravjem.
Že 1865 ga je zadela rahla kap, zdravstveno stanje se mu je naglo slabšalo, zato je v Rimu zaprosil za pomožnega
škofa, vendar ga ni dobil. Tri leta pozneje je umrl. Pogreba v marquettski stolnici se je zaradi izjemno slabega
vremena udeležilo le šest duhovnikov, a ogromno ljudi različnih narodnosti in veroizpovedi.
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Dejavnost: Izdelovanje sveče
Na sveče vosek enostavno pritisnemo. Razne oblike lahko izrežemo z majhnimi modelčki za piškote. Ostalo naj
naredi domišljija.
Kako narediti okraske za sveče: https://www.youtube.com/watch?v=-weIeVcmzIw
Kako okrasiti sveče: https://www.youtube.com/watch?v=lmaNeUtywfo
Potrebščine: sveče, vosek v lističih in tekoči vosek za okraševanje

Pesem: Sveti duh, pridi in vžgi (Jubilate II., str. 56 dodatek)

Sveto pismo: Preberemo odlomke iz Svetega pisma, ki govorijo o gorečnosti.

Gospod mu ne bo hotel odpustiti, ampak se bo vnela gospodova jeza in njegova gorečnost proti temu
človeku, in vse prekletstvo, zapisano v tej knjigi, se bo zgrnilo nadenj in GOSPOD bo izbrisal njegovo ime
izpod neba.
in rekel: »Pojdi z mano, da boš videl mojo gorečnost za Gospoda!« Peljali so ga torej na njegovem vozu.

Kajti iz Jeruzalema bo vzniknil ostanek, rešenci z gore Sion. Gospodova gorečnost bo to storila.

Zakaj gorečnost za tvojo hišo me použiva, sramotenja tvojih sramotilcev so padla name.

Doklej, Gospod? Se boš jezil za vedno? Bo gorela kakor ogenj tvoja gorečnost?

Moja gorečnost me razjeda, ker so moji nasprotniki pozabili tvoje besede.

Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo
in utrdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila.

Gospod, tvoja roka je vzdignjena, oni pa tega ne vidijo. Videli bodo in bodo osramočeni, gorečnost za
ljudstvo bo ogenj za tvoje nasprotnike, ki jih bo požrl.

Kajti iz Jeruzalema bo vzniknil ostanek, ubežniki z gore Sion. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to
storila.

Gospod izhaja kakor junak, vzbuja gorečnost kakor bojevnik, zaganja bojni vik in krik, nad sovražniki se
izkazuje kot junak.
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Nadel si je pravičnost kakor oklep, čelado odrešenja na glavo, nadel si je obleko maščevanja kakor plašč,
ovil si je gorečnost kakor ogrinjalo.

Ozri se iz nebes in poglej iz svojega svetega in veličastnega bivališča: kje sta tvoja gorečnost in tvoja moč?
Utrip tvojega srca in tvoje usmiljenje sta se zaustavila pred menoj.

Svojo gorečnost bom spravil nate, da bodo srdito ravnali s tabo. Nos in ušesa ti bodo odrezali, in kar bo še
preostalo od tebe, bo padlo pod mečem. Vzeli bodo tvoje sinove in hčere, in kar bo še preostalo od tebe,
bo použil ogenj.

Prevzela ga je gorečnost za postavo, kakor je prevzela Pinhása zoper Salújevega sina Zimríja.

Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: Gorečnost za tvojo hišo me použiva.

Pogovor v krogu:








Kateri citat ti je najbolj všeč? Zakaj?
Kaj ti pomeni beseda gorečnost?
Ima zate pozitiven ali negativen predznak?
Kakšna je razlika med gorečnostjo in fanatizmom?
Kakšne oblike gorečnosti so ti všeč?
Za kaj si ti goreč? Si sploh za kaj?
Kakšno gorečnost bi radi predstavili otrokom?

ZA VODITELJA:
https://druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/55-8-CerkevDoma-7
http://sl.radiovaticana.va/storico/2013/07/06/pape%C5%BE_fran%C4%8Di%C5%A1ek_med_jutra
njo_ma%C5%A1o_biti_kristjan_pomeni_pustiti_se/slv-708097
http://radio.ognjisce.si/sl/200/utrip/26656/
http://svetagora.si/index.php?option=com_content&task=view&id=572&Itemid=1

Pesem: Skozi ogenj (Jubilate II., str. 50 dodatek)
Odlomek iz Svetega pisma: Pravila krščanskega življenja (Rim 12,9-21)
Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega. Drug drugega ljubíte z bratovsko
ljubeznijo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Ne popuščajte v vnemi, temveč bodite goreči v duhu, služíte
Gospodu. Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi, bodite soudeleženi v potrebah svetih, gojite
gostoljubje. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. Veselite se s tistimi, ki se
veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo. Drug o drugem imejte isto mišljenje, ne razmišljajte o visokih stvareh, marveč
se prilagajajte skromnim. Ne imejte se v svojih očeh za pametne. Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi
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ljudmi skušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. Ne maščujte
se na svojo roko, ljubi, ampak dajte prostor Božji jezi, saj je pisano: Moje je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi
Gospod. Nasprotno: Če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti; če je žejen, mu daj piti; če boš namreč delal tako, boš
sipal žarečega oglja na njegovo glavo. Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj húdo z dobrim.
Pogovor:







Kaj ti je v odlomku všeč? Zakaj?
Preberi stavek iz odlomka, ki se te najbolj dotakne?
Ali je to izvedljivo v današnjih krščanskih skupnostih? Kako?
Zakaj živimo tako oz. zakaj ne živimo tako?
Kaj narediti, da bi bila naša življenje lepša? Kdo naj to naredi?
Kako je ta odlomek v zvezi z gorečnostjo?

Pesem: Luč (Jubilate II., str. 26 dodatek)



MOLITEV

Evharistični dnevi (Gimmi Rizzi)

Stole postavimo v krog, v sredo pa položimo kakšen križ ali drugo Jezusovo podobo ter svečo.
Križ
Preberemo iz SP: Pot v Emavs (Mr 16,12–13)
13 In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset stadijev oddaljena od
Jeruzalema. 14 Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. 15 In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala,
se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. 16 Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. 17 Rekel jima je:
»O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala 18 in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa,
mu je odgovoril: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?« 19 »Kaj neki?« je rekel. Dejala
sta: »Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem
ljudstvom; 20 kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali. 21 Mi pa smo upali,
da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. 22 Vsi iz sebe smo tudi
zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu 23 in niso našle njegovega telesa, so se vrnile
in pripovedovale, da so imele celó videnje angelov, ki so dejali, da živi. 24 Nekateri izmed naših so šli h grobu in so
našli vse takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.« 25 In on jima je rekel: »O nespametna in počasna
v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki! 26 Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo
slavo?« 27 Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh
Pismih.28 Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. 29 Silila sta ga
in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, da bi ostal pri njiju. 30 Ko je
sédel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. 31 Tedaj so se jima odprle oči in sta ga
spoznala. On pa je izginil izpred njiju. 32 In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po
poti govoril in odpiral Pisma?« 33 Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstere in tiste,
ki so bili z njimi. 34 Govorili so, da je bil Gospod resnično obujen in se prikazal Simonu. 35 Tudi ona dva sta
pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.

Nato ob sveči, ki gori ob Jezusovi podobi vsak prižge svečo, ki jo je prej okrasil.
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Premišljevalna molitev

Molimo:
Gospod, moje srce je ugasnjeno.
Prižgi v meni ogenj svoje ljubezni.
Razvnemi me, da bom goreče oznanjal tvojo besedo.
Naj moje roke vršijo dobra dela.
Tako bo svetila moja luč med ljudmi
in bodo tudi oni slavili našega Očeta, ki je v nebesih.
Naj se ob mojem zgledu prižigajo tudi srca drugih
in daj mi moč, da ne ugasnem, če srca ostajajo hladna.


Razmisli, kako je s tvojim srcem. Je tudi tvoje srce kdaj ugasnjeno? Ali se tudi tebi v določenih trenutkih zdi, da
te je Jezus razočaral, da te je potegnil za nos, da je obljubljal srečo, ki je ni dal?

Gospod, kadar sem v težavah,
ko se zdi, da mi gre vse narobe, tedaj se mi ti neopazno približaš.
V svojem življenju si prepotoval vse naše poti in tudi danes hodiš blizu nas;
z nami si predvsem takrat, ko so naši koraki utrujeni.
Pridi, Gospod, kajti naša srca niso več goreča.
Pridi in odpri naše oči, da te bomo prepoznali.
Pridi in nauči nas biti kakor ti.
Naj bomo blizu tistim, ki so utrujeni in potrebujejo spremljevalca.
Daj nam svojo rahločutnost, da bomo znali videti in pomagati.
Vžgi naša srca, da bomo poslušali in postavljali drugega na prvo mesto.


Prosi Gospoda, da bi tvoje srce pri vsaki sv. maši gorelo. Prosi ga, da bi bilo tvoje srce prevzeto od njegove
ljubezni, ki se kaže v njegovi smrti na križu ter se pri vsaki sv. maši ponavzočuje. Prosi ga, da se tvoje oči
resnično odprejo, da bi tudi ti lahko prepoznal Jezusa.

Gospod, usmili se me.
Nespameten sem in v srcu počasen
za verovanje in razumevanje.
Ti, Gospod, mi vžgi srce.
Vzemi me s seboj na pot, na kateri razlagaš Pisma.
Vzemi me s seboj in mi pomagaj odkriti čudeže,
ki si jih izvršil skozi zgodovino in v mojem življenju.
Vzemi me s seboj na potovanje,
v katerem razkrivaš, kako Sveto pismo govori o tebi.
Vsakokrat, ko poslušam tvojo besedo,
me povabi na to potovanje in moje srce bo zagorelo.
Gospod, pomagaj mi, da te bom videl, da te bom prepoznal po lomljenju kruha.
Kakor si napravil učencema na poti v Emavs, napravi tudi meni,
da se tudi moje oči odprejo prav ob lomljenju kruha.


Ponovno premisli zgodbo o učencih iz Emavsa. Kdo je prižigalec? Predvsem je to Jezus, ki je vnel njuni srci. In
tako sta tudi onadva postala prižigalca, ki gresta prižigat srca drugih. Premisli o čudovitem poslanstvu, ki je
zaupano tudi tebi: biti »prižigalec«.
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Gospod, razvnemi mi srce, vnemi me s svojo Ljubeznijo,
potem me pošlji, kamor hočeš.
Ti si v meni prižgal luč,
sedaj naj se ne obotavljam,
naj grem vnemat srca tolikih drugih.
Gospod, sprejmi me kot tistega,
ki širi ogenj tvoje ljubezni in vnema srca ljudi.
Kako veliko lažje je biti gasilec, nekdo, ki pride ugasnit vero vate.
Gospod, pomagaj mi premagati nevarnost, da bi ugašal ogenj v srcih.
Naj tam, kjer sem, vedno ponudim roko v pomoč, da bo tvoj ogenj,
ogenj tvoje ljubezni, ki ga želiš prinesti na svet, gorel vedno močneje.
Oče naš…
Zdrava Marija…
Slava Očetu …
Križ
Zapojemo: Pričeval ljubezen bom (Jubilate II., str. 47 dodatek)

 PREDLOG AKTIVNOSTI


RAVEN SKUPINE ALI ŽUPNIJE: Za birmance (letošnje ali tiste, ki bodo ta zakrament prejeli v jeseni)
pripravite predstavitveno srečanje, kjer jih povabite med animatorje (lahko že na oratoriju ali v
prihodnjem pastoralnem letu). Hkrati razmislite in naredite načrt:
- Preko katerih dejavnosti jih boste vključili v župnijo? Katere naloge jim lahko postopoma zaupate?
- Kako jih boste vključili med druge animatorje in voditelje (sprejetost je zelo pomemben element)?
- Kako jim boste ponudili trenutke duhovnosti, druženja in usposabljanja?



OSEBNA RAVEN: Moč za to, da smo goreči pričevalci v svetu smo prejeli pri sv. birmi. Ponovi darove sv.
Duha, o njih premišljuj oziroma skušaj nekaj o teh darovih tudi prebrati.





ZA VODITELJA – evalvacija in osebno razmišljanje
Ali sem sam osebno goreč in na kakšen način se to kaže v življenju?
Sem animatorjem dober zgled pravega pričevalca?
Kako je »uspelo« tokratno srečanje z animatorji?



Kaj je animatorje najbolj nagovorilo?
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