ANIMATORSKI SPODBUJEVALNIK
CERKEV

 KATEHEZA
Cilji:
spoznavni: Marija pomaga človeku
doživljajski: Prazniki nas med seboj povezujejo
dejavnostni: Vsak človek lahko nekaj dobrega naredi za druge
Materiali:
 piškoti, čips, pečeno pecivo, pijača, kozarčki, krožniki, prtički,…
 Božja beseda na lističih oz. Sveto pismo za vsakogar
 pesmarice, kitara

Animacijska igra za uvod (10 min):
Navodila: Pripravite pogostitev. Naj bo prostor lepo urejen in miza vsaj nekoliko praznična. Usedite se
in se poveselite. Ko se naklepetate, kar za mizo nadaljujte s pogovorom.
Pogovor (20 min):
-

Kaj ti pomenijo prazniki?
Kateri prazniki so pri vas doma najpomembnejši?
Kateri praznik najbolj praznujete?
Kaj vam pomeni praznovanje z domačimi, koliko s prijatelji?
Kako ste praznovali veliko noč?
Kolikokrat na praznovanje povabite tudi Jezusa?
Ali verjamete v čudeže? V katere?

Pesem: Nočem več ur (Jubilate II., str. 129)
Odlomek Božje besede (20 min): Kana Galilejska
Prebrali bomo odlomek Svetega pisma o Svatbi v Kani Galilejski. 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).
1 Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. 2 Na svatbo so bili povabljeni
tudi Jezus in njegovi učenci. 3 Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« 4 In Jezus
ji je dejal: »Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla.« 5 Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli
vam reče, storite.« 6 Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje; držali so po dve ali
tri mere. 7 Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. 8 Nato jim je rekel:
»Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. 9 Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in
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ni vedel, od kod je – strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina 10 in mu rekel: »Vsakdo
postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do
zdaj.«11 Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi
učenci so verovali vanj. 12 Potem je šel dol v Kafarnáum in z njim njegova mati, njegovi bratje in njegovi
učenci; in tam so ostali nekaj dni.

Vsi udeleženci so povabljeni, da svoj del odlomka ali misel izrečejo na glas. Nato sledi pogovor.
Vprašanja za pogovor:
-

Kaj si misliš o tem odlomku Svetega pisma?
Kakšno vlogo je imela pri vsem skupaj Marija?
Kaj je sočutje?
Koliko časa namenimo pomoči sočloveku?
Kako lahko pomagamo drugim?
Kdaj je pomoč uspešna in kdaj ne?
Katere razloge, izgovore in pretveze najpogosteje navajamo, da nam ne bi bilo treba
pomagati drugim?
Zakaj je Jezus delal čudeže?
Kolikokrat se zatekamo k Mariji po pomoč? Zakaj?

 SKUPNA MOLITEV
Križ
Pesem: Mnogo sem prehodil poti (Jubilate II., str. 110)
Zgodba - Pomagaj mi, prosim (Zgodbe za pogovor, zbral Božo Rustja)
Visok val je vrgel ribo iz morja. Na vse načine se je trudila, da bi se vrnila v vodo, a zaman. V obupu je
začela klicati: «Na pomoč! Na pomoč! Dušim se, prosim vas, vrzite me nazaj v morja!« Tedaj je prišel
mimo bogat človek. Slišal je klic ribe, a je samo rekel: »Kako rad bi ti pomagal, če bi imel čas, a se mi
zelo mudi. V banko grem in sem že zelo pozen. Žal mi je, a ne morem! Oprosti mi!«
Riba je spet začela klicati na pomoč: »Prosim! Prosim vas, poglejte, umiram. Pomagajte mi! Vrzite me
spet v morje!«
Mimo je prišel turist. Poln usmiljenja je pogledal na ribo in sam pri sebi dejal: «Tako rad bi ti pomagal,
a ne vem, kako. Ko bi le imel pri roki kakšno stvar, da bi ti pomagal v vodo.«
Riba pa je prosila: «Pa vzemi kaj, vejo, šibo, karkoli, samo pomagaj mi!«
Turist se ji je približal: »Čakaj, da vidim. Da, lahko te porinem v morje, pa tudi če te ne, se boš znašla
in se rešila. Saj veš, kdor hoče, ta zmore.«
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S temi besedami se je poslovil od nje. In mimo je prišla gospa. Riba jo je prosila: »Gospa, zelo trpim.
Umiram. Pomagajte! Hitro me vrzite nazaj v morje!«
A gospa ji je odgovorila: »Povej mi, kaj se je zgodilo. Da bi ti lahko pomagala, moram vedeti, kaj se je
natančno zgodilo. Vse, prav vse, mi povej.«
Riba ji je povedala zgodovino svoje družine in svojega življenja. Potem je gospa odgovorila: »Poslušaj,
preden te dam v morje, bi si rada prišla na jasno še o eni stvari. Ali si sama kriva, da si se znašla v
težavah? Da bi potem, ko se vrneš v morje, te napake ne ponovila.«
Kmalu zatem je riba poginila. Gospa pa je odšla proč.
Mimo je prišel star mož in rekel: »Morje je zares kruto. Ali bi kdo sploh lahko pomagal ribi? Kaj
hočemo, tako je življenje! Nihče ni kriv.«
In na plaži je zavladala tišina. Kmalu pa je morje vzvalovilo in val je ribo potegnil nazaj v morje. Ko je
prišel spet mimo turist in videl ribo v morju, je zmagoslavno dejal: »Seveda, saj sem vedel! Če si kdo
želi pomagati, potem bo storil vse, da si pomaga. Imel sem prav. Saj vidite, da je riba spet v morju.«

Kratka tišina
Pustimo nekaj minut za razmislek o zgodbi.
Prošnje
Potem povabimo vsakega udeleženca, da sestavi prošnjo na temo pomoči drugim. Po nekajminutni
tišini nato vsak pove svojo prošnjo.
Oče naš
Zdrava Marija
Slava Očetu
Marija pomoč kristjanov…. prosi za nas
Križ
Pesem: Mali cvet (Jubilate II., str. 101)

 PREDLOG AKTIVNOSTI ZA SKUPINO oz. POSAMEZNIKA




Vsak animator je povabljen, da je v prihodnjem obdobju malo bolj pozoren na ljudi okoli sebe.
Posebej naj opazuje, kdo od prijateljev, sošolcev, soanimatorjev, družinskih članov,… je v stiski
in morda potrebuje pomoč, pogovor.
»Načrtovanje« te osebne aktivnosti je lahko del animatorskega srečanja, lahko pa je
prepuščeno osebni iniciativi. Zelo pomembna pa je evalvacija, ki jo lahko naredite po npr.
enem mesecu. Vsak udeleženec naj bi povedal, v kolikšni meri mu je naloga uspela. Seveda naj
pove tisto, kar lahko pove. Paziti moramo na diskretnost oseb.
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