ANIMATORSKI SPODBUJEVALNIK
POKLICANOST

 KATEHEZA
Cilji:
spoznavni: Bog kliče vsakega posameznika
doživljajski: Odgovor na Božji klic je prava pot v življenje.
dejavnostni: Kot odgovor na klic si bom zapisal nekaj ciljev.

Materiali:
 lističi, pisala, papir, škarje, plakati, flomastri
 čajne svečke, vžigalnik
 Marijina slika, križ, velika sveča
 pesmarice, kitara

(15 min) Animacijska igra za uvod: Peter kliče Pavla
Igralci se usedejo v krog, prvi je "Peter", drugi "Pavel", tretji "številka ena", četrti "številka dve" in
tako do zadnjega. Igro začnemo tako, da prvi kliče Peter s "Peter kliče Pavla". Nato se oglasi Pavel
"Pavel kliče številko tri" (ali kogar koli drugega). Klicani se mora takoj oglasiti in poklicati koga
drugega. Kdor zamudi, zajeclja ali se zmoti, se mora prestaviti na konec vrste. Igralci se morajo
vsakokrat ponovno prešteti, glede na njihov položaj. Cilj vsakega igralca je postati Peter.

(30 min) Dejavnost:
Udeleženci se usedejo v krog in voditelj jim razdeli manjše lističe in pisala. Najprej odgovorijo na
vprašanje:« Kaj bi v življenju počel/počela, če ne bi mela nobenih omejitev glede denarja, talentov in
časa?« Damo jim 5 minut časa za razmislek in pisanje. Ko so vsi končali, sledi drugo vprašanje:«Kaj pa
se ti zdi, da bi v življenju moral delati?« Tudi tu jim damo 5 minut časa za razmislek.
Nato sledi pogovor v krogu. Najprej vsak prebere svoja odgovora na obe vprašanji. Nato se
pogovorimo o naslednjih temah:
-

Ali je običajno, da sta odgovora na obe vprašanji usklajena? Zakaj?
Kaj in kdo v tvojem življenju določa kaj delaš? Kako?
Koga poslušaš in koga raje ne, ko gre za vprašanje tega, kaj boš počel in kaj ne?
Kakšno mesto ima Bog v tvojem življenju? Ali slišiš/zaznaš kaj želi od tebe?
Ali težko sprejemaš Božjo voljo? Boga sploh upoštevaš ali se ti zdi, da ga tako ali tako ne
razumeš in ne slišiš Božje volje?
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Preberemo odlomek Svetega pisma: Napoved Jezusovega rojstva (Lk 1,26-38)
V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z
možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in
rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in
premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.
Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega.
Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in
njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam
moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo
tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v
starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič
nemogoče.«Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In
angel je šel od nje.

Po prebranem odlomku vsak izpostavi misel, besedo, ki ga je nagovorila. Ista misel se lahko večkrat
ponovi.
Nato na sredo kroga položimo plakat.Na plakat v tišini pišemo čustva, za katera se nam zdi, da jih je
imela Marija ob tem dogodku. Če se čustvo večkrat ponovi, to označimo. Pogledamo kakšna čustva
prevladujejo. Poskušamo odgovoriti na vprašanja:
-

Ali kdaj tudi sam čutim podobno, ko se moram odločiti? Zakaj?
Ali čutim enako tudi, če vem oz. se mi zdi, da me kliče Bog?
Zakaj je Marija odgovorila pritrdilno?
Ali si tudi jaz kdaj želim, da bi Bog govoril z mano bolj direktno npr. preko angela? Zakaj?
Zakaj je zame pomemben Marijin odgovor na Božji klic?

Sklep pogovora:
Tako, kot smo pozorni, če nas kdo pokliče v preprosti igrici samo zato, ker bi bili radi čim boljši, se
tudi v življenju trudimo slišati soljudi in Boga. To je edini način, da je naše življenje srečno oz. nas tja
vodi. O Mariji smo slišali že veliko in mnogokrat. Pa vendar nas je en njen preprost DA pripeljal do
odrešenja. Nekdo je moral izreči ta DA. Marija ga je. Zato nam je vzor in vodnica.

 SKUPNA MOLITEV
(15 min) Molitev:
Vsak udeleženec na papir nariše dovolj veliko zvezdo, da bo lahko nanjo še kaj napisal. Zvezdico nato
izreže (lahko izrežemo tudi že prej). Vsak udeleženec dobi tudi čajno svečko.
V sredo kroga postavimo Marijino sliko, križ ter svečo. Prostor kolikor se da zatemnimo.

Pesem: Zdaj sem tu, moj Bog (Jubilate II. 223)
Križ
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Preberemo:
Terezija Deteta Jezusa je premišljevala o svojem poklicu in svojem mestu v Cerkvi. Takole je zapisala:
»Ko sem prebirala ono mesto o skrivnostnem Kristusovem telesu, ki je sveta Cerkev, nisem pri
nobenem udu, ki jih sveti Pavel našteva, mogla misliti nase. Najraje bi se postavila za vse ude.
Ljubezen mi je pomagala s svojim ključem do mojega poklica. Jasno: če je Cerkev iz udov sestavljeno
telo, mora imeti najpotrebnejše, najvažnejše, in to je srce, ki mora goreti v ljubezni. Ljubezen poganja
vse ude, da delujejo. Če bi ugasnila ta, bi prenehali apostoli z oznanjevanjem evangelija in mučenci bi
se branili prelivati svojo kri. Spoznala sem, da je v ljubezni obsežen vsak poklic, da je ona vse v vsem,
da obsega vse čase, vse kraje, saj je večna.
Skoraj brezumno srečna sem zaklicala: 'O Jezus, moja ljubezen! Končno sem le odkrila svoj poklic!
Moj poklic je ljubezen. Našla sem mesto v Cerkvi. In to mesto si mi pokazal ti, moj Bog. Ljubezen naj
bom v srcu svoje matere Cerkve! Torej bom vse obenem. Prav, kakor sem si nekoč želela.'«
Podobno kot sveta Terezija se moramo tudi mi spraševati, kje je naše srce.

Vsak na svojo zvezdico zapiše tisto, kar se mu je zdelo v današnjem pogovoru najpomembneje. Ko vsi
končajo, v krogu udeleženci polagajo zvezdice pred Marijino sliko. Ko odloži sliko, vsak pri sveči prižge
svečko in reče: «Zgodnja danica«, ostali pa odgovorijo: «Prosi za nas!«
Ko vsi končajo zmolimo Oče naš in Zdrava Marija z namenom, da bi se učili slišati Božji klic in imeli
pogum odgovoriti z DA.
Križ ali blagoslov
Pesem: Njega nosila si (Jubilate II. str. 38 dodatek)
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 PREDLOG AKTIVNOSTI ZA POSAMEZNIKA
Naše delovanje oz. poslanstvo izvira vedno iz poklicanosti. Tokratna naloga naj bo na osebni ravni.
Nanjo naj si odgovori vsak animator. Za to si vzemimo vsaj 15 minut časa.


Bog me osebno nagovarja, želi si, da bi mu v polnosti odgovoril DA. Kaj čutim, da bi kot
posameznik moral narediti v življenju? Kateri korak moram za uresničitev tega narediti v tem
šolskem letu? Katero odločitev moram sprejeti? Ali je potrebno, da se čemu odpovem?

Vsak animator si napiše kakšen cilj (ne več kot 3), si jih shrani in jih skuša v tem šolskem letu
uresničiti.
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