ANIMATORSKI SPODBUJEVALNIK
CERKEV

 KATEHEZA
Cilji:
spoznavni: Marija je Mati cerkve
doživljajski: Cerkev smo vsi mi kristjani (ena »ekipa«)
dejavnostni: ob križevem potu premišljevati skrivnosti odrešenja
Materiali:
 50 balonov
 alkoholni flomastri
 lističi in pisala
 Božja beseda na lističih oz. Sveto pismo za vsakogar
 Križ, sveče oz. bakle, …
 pesmarice, kitara
Animacijska igra za uvod (15min):
Potrebujete 50 balonov in alkoholne flomastre.
Navodila: Balone napihnemo in na 25 balonov napišemo kdo in kaj nas bliža k Bogu (npr. Marija,
svetniki, molitev…), na drugih 25 pa, kaj nas od Boga oddaljuje (npr. laž, lenoba, požrešnost…). Sobo z
lepilnim trakom razdelimo na dva dela. Tudi udeležence razdelimo v dve skupini. Voditelj počasi v sobo
meče balone. Naloga vsake skupine je, da prebere, kaj piše na balonih in pobere tiste, ki imajo dobro
sporočilo, tiste pa, ki ga nimajo, vrže na nasprotnikovo polovico. Ko voditelj počasi pomeče v igro vse
balone, naj se igra nadaljuje še nekaj minut. Ko igro končamo, preštejemo »dobre balone«, ki jih imajo
igralci posamezne skupine pri sebi in »slabe balone«, ki ležijo na polovici te ekipe. Izračunamo razliko
med dobrim in slabim. Zmaga tista ekipa, ki ima večjo razliko.
Pomembno: Štejejo le »dobri baloni«, ki so pobrani s tal, torej ne ležijo na tleh. Če imate več
udeležencev, lahko naredite štiri skupine in sobo razdelite na štiri dele. V tem primeru je dobro imeti
tudi kakšen balon več. Če imate čas, si lahko udeleženci sami izmislijo osebe in pojme, ki jih bližajo k
Bogu oz. jih od Njega oddaljujejo.
Pogovor (20 min):
-

Ali je bilo težko hkrati držati »dobre balone« in se otepati »slabih«?
Ali ste našli kakšno strategijo, kako doseči čim boljši rezultat?
Ali ste se kot ekipa domenili, kako boste delovali?
Kako bi lahko svoj rezultat še izboljšali?
Ali je pomembno, da se držimo pravil, ki smo si jih postavili kot skupina?

Pesem: Rad bi povedal svetu (Jubilate II., str. 159)
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Odlomek Božje besede (20 min): Marija pod križem
Prebrali bomo odlomek Svetega pisma o Mariji pod križem. Prebrali ga bomo počasi. Vsak naj si
zapomni ali zapiše vrstico ali dve, ki se ga je dotaknila (za to je dobro nekje pripraviti lističe in pisala).
25 Poleg Jezusovega križa pa so

stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in Marija
Magdalena. 26 Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel
materi: »Žena, glej, tvoj sin!« 27 Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec
vzel k sebi.
Vsi udeleženci so povabljeni, da svoj del odlomka ali misel izrečejo na glas. Nato sledi pogovor.
Vprašanja za pogovor:
-

Cerkev je naša »ekipa«, ki si je za odganjanje hudega postavila nekatera pravila. Se z njimi
strinjaš?
Kaj si predstavljaš pod besedo mama /mati?
Kaj mame dajejo temu svetu?
Zakaj potrebujemo mamo/mater v nebesih?
Kaj ti pomeni Marija? Zakaj?
Kakšen pomen pripisuješ Jezusovim besedam: «Glej, tvoja mati!«?
Kako razumeš litanijski vzklik: Mati cerkve?

 SKUPNA MOLITEV – križev pot za animatorje
Križev pot lahko izvedete v cerkvi ali v kakšnem drugem prostoru. V tem primeru je potrebno prostor
lepo pripraviti (scena: blago, križ, drugi simboli,…). Križev pot lahko izpeljete tudi v naravi. Pri tem ne
pozabite na večji križ, svečke ali bakle. V tem primeru je potrebno mlade opozoriti, da naj dodatne stvari
ne bodo »distrakcija«, temveč so pripomočki pri lažjem sledenju križevega pota.

Križ
Pesem: Križ (Jubilate II., str. 97)
Uvodna misel
Živimo v času občudovanja moči, uspeha, denarja, v času, ko na eni strani gledamo veliko pomanjkanje,
na drugi pa bogastvo, ki mu ne znamo določiti izvora. V času, ko življenje ni vedno vrednota, ko mlad
človek išče zglede in avtoritete, na katere bi se lahko brezpogojno zanesel. Avtoritete, ki bi mu vlivali
gotovost v jutrišnji dan, v svetost zakonske zveze, v vrednost trdega in marljivega dela. V času, ko niti
Cerkev sama ni vedno na pravi poti, se zaziramo vate Jezus. Vate zato, ker nam kažeš, kaj pomeni ljubiti
in to ljubiti do konca. Ker je tvoj križev pot tista pot, ki je čista in neomadeževana kazala Božjo Luč skozi
vsa stoletja. Ker tudi mladi zmoremo razumeti, da se za zadnjo postajo začenja Življenje.

AS_malo občestvo marec_2017

PRVA POSTAJA: Pilat obsodi Jezusa na smrt
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Pilat je vprašal: « Kaj hočete, da naredim z njim, ki ga imenujete judovski kralj?« In mi smo odgovorili:
«Križaj ga!« Ja, tudi mi, čeprav bi se radi skrili, tudi mi smo bili tam.
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Animator, ki teka z otroki, se igra in poje. In animator, ki sedi v senci in je sladoled, skrit pred otroki in
drugimi animatorji. Animator, ki si vzame čas in pripravi delavnico in igro in še posebno katehezo. In
animator, ki improvizira zadnji trenutek, saj bo itak dobro vse, kar naredi. Animator, ki poskuša reševati
težave, se pogovarja in dogovarja, upošteva nasvete in vzpodbude. In animator, ki kritizira in obsoja
vsakega, ki mu stopi na žulj.
Jezus, obsodili smo te zaradi Tvoje velike ljubezni. Ustrašili smo se, ker nas vabiš k služenju drug
drugemu. Ne prenesemo Te, ko nas učiš, da moramo podarjati najboljše kar imamo.
Jezus, pomagaj vsem, ki delamo z mladimi, še posebno animatorjem, da te bomo posnemali, čeprav
nas zna kdo, tako kot Don Boska, obsoditi da smo nori.
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
DRUGA POSTAJA: Jezus vzame križ na svoje rame
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezusa so zasmehovali, oblekli so ga v plašč in mu porinili trnovo krono na glavo. Potem pa so mu naložili
križ in ga poslali na Kalvarijo.
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Animator poskuša dopovedati otrokom, da je lepo, če se obnašamo in govorimo lepo. Trudi se, da s
svojim zgledom, časom in ljubeznijo kaže, kaj je prav in kaj ne. Včasih vidi sadove svojega dela. Včasih
pa opazi zasmehljiv pogled, stisnjene pesti, jezo in upor na obrazu otroka. Trd korak nekoga, ki noče
poslušati in gre raje drugam.
Takrat, Jezus, takrat šele začenjam razumeti, takrat se mi vsaj zdi, kako si se počutil ti. Z vso ljubeznijo,
ki si jo želel dati. Pa je nismo hoteli. Vsak je že kdaj rekel ne tvoji ljubezni. Nismo pomislili, da smo te s
tem kronali in bili in pljuvali, nismo pomislili, da smo ti s tem nalagali križ.
Jezus, želimo delati z otroki, želimo biti ob njih in zanje. Daj, da bomo znali potrpeti tudi, ko se nam bo
zdelo, da so nesramni, neodgovorni, še zlasti pa, ko se nam bo zdelo, da jim ni več pomoči. Ti nisi
obupal. Daj, da tudi mi ne bomo!
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
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TRETJA POSTAJA: Jezus pade prvič pod križem
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus je padel: prvič.
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Otroci so razposajeni, veseli. Včasih preveč. Včasih ne poznajo prave mere. Včasih je animator vstal na
levo nogo, imel težave doma ali s kom drugim. In pade. Znori, zavpije. Ne pomiri, ampak razdraži. Ne
seje veselja, ampak strah in jezo. Ne zmore ljubiti, ampak uporablja svojo moč starejšega.
Jezus, tudi zate je bil križ pretežak. Padel si pod njim. Padel v prah in umazaniji, za nas pa to pomeni,
da smo umazali sebe z grehom. In vendar si nam vzgled. Če si vstal ti, ki smo te obtežili s svojim grehom,
lahko vstanemo tudi mi in se opravičimo. Otrokom in tebi.
Jezus, prosimo te, da bi znali vstati tako, da bi rekli oprosti. Najprej Tebi in nato bratom in sestram,
sploh najmlajšim.
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
ČETRTA POSTAJA: Jezus sreča svojo mater
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezusova mama se je srečala s svojim sinom. Kot vse mame ne zmore pustiti, da otrok trpi sam.
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Konec oratorijskega dneva. Pojemo himno. Skupaj z mamami otrok, ki se veselijo skupaj z otroki. Bile
so prve, ki so otrokom govorile o Jezusu. Nekatere direktno, druge samo z zgledom. Z zgledom ljubezni,
ki se daruje. Saj je vseeno. Animatorji jih zato spoštujemo. Naše mame. Z nami so v dobrem in slabem.
Jezus, tudi tvoja mama te ni pustila samega, ko ti je bilo težko. Skrivnost materinstva je velika. Nikoli
lahka, pa vendar lepa.
Jezus, prosimo te, da bi vedno spoštovali starše svojih oratorijancev in drugih otrok, ki jih srečujemo.
Daj nam začutiti v njih tvojo ljubezen do konca.
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
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PETA POSTAJA: Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Križ je pretežak. To opazijo tudi vojaki. Simonu naložijo križ, da ga pomaga nesti.
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Igra, ki jo pripravljam je zapletena, res bi potreboval/a pomoč. Pa se mi zdi, da že pogled name in moje
delo odvrača ostale animatorje od srečanja z mano. Ne da se jim. Imajo dovolj svojega dela. Pa vendar…
Nekdo se me je usmilil, se približal in vprašal…: »Ali ti lahko kaj pomagam?«
Jezus, tako težko pomagamo. Sploh, če se nam zdi, da se nas delo ne tiče popolnoma, če vanj nismo
prepričani, če ne razumemo smisla. Mogoče tudi Simon ni razumel. A je pomagal. In prinesel vsaj
trenutno olajšanje.
Jezus, prosimo te, pomagaj nam, da bi zmogli toliko ljubezni, da se ne bi spraševali zakaj je pomoč
potrebna, ampak komu bomo olajšali delo.
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
ŠESTA POSTAJA: Veronika ponudi Jezusu potni prt
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Veronika opazi Jezusov potni obraz. In ga enostavno obriše. Nič posebnega, pa vendar…
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Vroče je. In veliko dela imam danes. Delavnica se je zavlekla. Veliko je bilo pospravljanja. Potem si je
otrok razbil koleno. In sem poiskal/a obliže in ga potolažila. Ko sem prišla na kosilo, je bilo že vse
pospravljeno. Samo usedla sem se v senco za minutko. Takrat se je od nekod prikazal animator s polnim
krožnikom in polnim kozarcem mrzlega soka. In nasmehom. Mogoče malenkost, ampak iz velikega srca,
ki vidi druge.
Jezus, tudi Veronika je videla globlje. Začutila je vsaj del gorja, ki si ga preživljal. Pomagala je, kolikor je
zmogla. Mogoče malenkost, ampak ljubezen je bila velika.
Jezus, pomagaj mi, da bi mi bilo kdaj ime Veronika. Da bi zmogel/zmogla kdaj služiti brez besed, samo
z dejanjem. Služiti predvsem najmlajšim.
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
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SEDMA POSTAJA: Jezus pade drugič pod križem
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus pade: drugič
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Danes spet pripravljamo oratorij. Že ves teden. Pa še toliko dela je. Meni se danes ne da. Saj lahko
rečem kaj v opravičilo. Res se nimam kaj učiti, ta izgovor ne bo vžgal. Lahko pa rečem, da se slabo
počutim. Kdo bo pa vedel?
Jezus, ti si padal pod našimi grehi, mi padamo pod svojimi. In kolikokrat pozabljamo, da je greh tudi,
kadar kaj dobrega opustimo. Kadar se ne odločimo za ljubezen. Tudi, če je to težja pot. Če ne gremo
po njej ne bomo nikoli ugotovili, da je tudi lepša.
Jezus, pomagaj nam, da vzdržimo. Oratorij za oratorijem, dan za dnem. Vsak dan je zase lep, vsak dan
je zase Tvoj in vsak dan smo ljubljeni, da lahko ljubezen dajemo naprej.
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
OSMA POSTAJA: Jezus nagovori Jeruzalemske žene
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus sreča žene. Žene, ki pozabljajo, da grehi teže predvsem njih same.
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Vsake toliko časa se oglasi ob ograji oratorija kdo, ki nas opazuje in pravi: « Joj, koliko dela. Kako se
trudite. Koliko časa žrtvujete!« Včasih so to mladi ljudje, včasih starejši. Jaz pa bi jim rada iz polnega
srca zakričala: »Ne jamrajte. Pridružite se nam. Z nami je lepo in kar je težko, je darovano z veseljem!
Ne veste, kaj zamujate!«
Jezus, žene, ki so te srečale in jokale zaradi tebe, niso razumele. Niso razumele ljubezni. Niso razumele
tvoje svobodne odločitve. Niso razumele, da same, brez tebe, ne bodo zmogle ljubezni, ki edina prinaša
večno srečo.
Jezus, daj nam dovolj ponižnosti, da bomo zmogli iti s tabo, tudi na Kalvarijo, namesto, da bi stali in
objokovali bolečino in napor, ki tako pot spremlja. Otroci so tega vredni.
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
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DEVETA POSTAJA: Jezus pade tretjič pod križem
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus pade: tretjič
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Zdaj imam pa dovolj. Več let se že ukvarjam z otroki in animatorstvom. Čas je, da poleti kaj zaslužim,
da si ogledam svet, da se končno malo zabavam. Na naslednjem oratoriju me ne bo. Bodo že zmogli
brez mene.
Jezus, padel si tudi pod našo odsotnostjo. Pod željo, da živimo s tabo samo toliko, kolikor se nam da.
Čeprav vemo, čutimo, da je naša pomoč zaželena. Čeprav je v nas ljubezen, ki kar bruha na dan, jo
zadušimo. Lenoba je včasih prehuda. Svet včasih kliče preglasno. Vsi padamo, Gospod.
Jezus, pomagaj nam, da se po padcih dvignemo. Da se zmoremo vrniti. Samo pri Tebi in s Tabo
zmoremo biti zares srečni. Veselje v otroških očeh je predragocen zaklad.
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
DESETA POSTAJA: Jezusa slečejo in mu ponudijo vina z žolčem mešanega
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, kot da ni že vsega dovolj, te še slečejo. Zdaj te res ne morejo ponižati še bolj.
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Vem, da bom kdaj slišala, da pripadam Cerkvi, ki misli le na denar, ki zavaja ljudi. Cerkvi, ki želi iz ljudi
narediti sužnje, ki ne mislijo s svojo glavo. In jim je prepovedano vse, kar je na tem svetu zabavno in
prinaša zadovoljstvo. Vem to, Gospod. Pa se mi vseeno zdi, kot da me slačijo. Kot da mi jemljejo
človeško dostojanstvo. Kot da mi jemljejo svobodo, da sem, kdor hočem in kdor moram biti.
Jezus, tudi tebe so slekli. Bogu so vzeli dostojanstvo. Ne samo telesno. Hoteli so ubiti Boga. Niso dojeli
in ne dojamejo niti danes. Bog je večen, Bog je večna ljubezen. Za vse, tudi zanje.
Jezus, pomagaj nam, da Te bomo imeli vedno za vzgled ljubezni. Da si ne bomo sami postavljali meril,
ampak bomo vedno znali videti Tebe pod križem, ko se nisi branil s silo. Ko Te je branila le Tvoja
ljubezen.
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
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ENAJSTA POSTAJA: Jezusa pribijejo na križ
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Žebelj za žebljem te je pribil na križ. Vsak udarec je zabolel. In bilo jih je toliko kot naših grehov.
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Potrudil/a sem se. Res sem se. Katehezo sem pripravljal/a več dni. Prebral/a sem kar nekaj stvari na
dano temo. Prosil/a sem Boga za pomoč. Pa vseeno ura ni bila uspešna. Otroci so bili razigrani. Ves čas
so se šalili. Niso razumeli. Niso razumeli… Kaj naj še naredim? Naj odneham? Več res ne zmorem. Bog,
moje omejitve so prevelike.
Jezus, pribili so Te na križ. Sam se nisi mogel več niti premikati. Pa vendar si prosil zanje, za nas. Vedno,
vse za nas. Še takrat smo slišali le: «Oče, odpusti jim, saj ne vedo,kaj delajo!«
Jezus, pomagaj nam, da bomo razumeli, da je tvoja volja, kdaj se kaj zgodi. Da v svoji lastni moči
zmoremo bore malo. Pomagaj nam, da bomo zaupali tako, kot si ti zaupal Očetu. Vedno in
brezpogojno.
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
DVANAJSTA POSTAJA: Jezus umre na križu
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Preprosto umrl si, Gospod. Dopolnjeno je.
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Vse kar delam skozi vse leto, vse darujem Bogu. Vse. Samo v njegovi moči, bo moje delo obrodilo. Samo
v njegovi moči bo naše delo obrodilo.
Jezus, za nas si umrl. Za nas, ki ne zmoremo poravnati krivic, ki jih naredimo. Za nas, ki večkrat sploh
ne razumemo kaj smo naredili narobe. Za nas si se ves daroval. Za nas si spoznal vso temo greha. Zato,
da si lahko odrešil naše duše. Ker sami ne zmoremo.
Jezus, umrl si tudi zame. Oprosti mi! Odpusti mi!
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
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TRINAJSTA POSTAJA: Jezusa snamejo s križa
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Sneli so Te s križa Jezus in dali v zadnji objem tvoje mame.
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Po končanem dnevu sem utrujen/a. Po končanem oratoriju pa res potrebujem počitek. Ne zmorem
vsega, ne zmorem delati non stop. Kar nekaj časa je trajalo, da sem doumel/a, kako zelo potrebujem
počitek, čas zase. Čas, ko se lahko z Bogom v miru pogovarjam o sebi, o svojih načrtih, o svojih težavah.
Čas, ko sem lahko z družino, z najbližjimi.
Jezus, sneli so te s križa. Položili so te mami v naročje. Trpljenja je konec. Za vse, ki so ostali, je nastopil
čas žalosti in strahu. Čas, ko ni bilo več delovanja in ni bilo še oznanjevanja. Čas, ko se je vsak pogreznil
vase, da se sreča s sabo in svojimi strahovi. In z Bogom.
Jezus, prosim te, da bi se zavedali, da si z nami v vsakem trenutku, da ti moramo biti hvaležni za vsak
trenutek. Tudi za trenutke praznine po opravljenem delu.
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
ŠTIRINAJSTA POSTAJA: Jezusa položijo v grob
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Položili so ga v grob. Položili so ga tja, kjer je bil skrit pred našimi očmi.
Dan na oratoriju. Tak kot vsi drugi.
Spet je bil naporen dan. Končujem ga z mašo. Pa se ne morem zbrati. Kam si se mi skril, Gospod? Zakaj
te ni ob meni? Zakaj te ne začutim, ko te potrebujem? Kako naj otrokom razlagam o Tvoji dobroti in
ljubezni, če ju sam/a ne čutim?
Jezus, položili so te v grob. To bi moral biti konec. Zdaj te ne bi smelo biti več med nami. Meni pa se
zdi, kot da sem sam/a kdaj pa kdaj v grobu. Da ne čutim, kako si mi blizu. Da ne vem, kako toplo bi mi
lahko bilo, ko bi se sončil/a v tvoji ljubezni. Pa sem ta grob naredila sama. S tem, ko se Ti ne upam
prepustiti. S tem, ko bolj zaupam sebi kot tebi.
Jezus, prosim te, da bi vedno videla prihajajočo svetlobo velikonočnega jutra. Tudi, če je še medla in
daleč. Samo, da jo vedno vidim in čutim. Da vem, da je. Takrat bom lahko smeje se širil/a evangelij.
Predvsem otrokom in mladim.
Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!
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 PREDLOG AKTIVNOSTI ZA SKUPINO oz. POSAMEZNIKA
Marsikje na ravni dekanije ali zveze župnij organizirajo skupni križev pot. Je lepa priložnost, da se mladi
zberejo na skupni molitvi in se med seboj povezujejo. Križev pot lahko povežete tudi s priložnostjo za
sv. spoved v pripravi na veliko noč.
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