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ANIMATORSKI  SPODBUJEVALNIK 

(PO)MOČ 

   

  
   

 KATEHEZA 
 

Pripomočki: 

 velika sveča, križ, vžigalnik 

 projektor, pripravljeni video 

 Sveto pismo ali odlomki na listih 

 pesmarice, kitara 

 listi, pisala, flomastri, plakati, barvice  

 vrv, vrvice 

 lesene palčke in lonček 

 jabolka v košari 

 papirnati trakovi, čajne svečke 

 listi s tabelo 

 lepilni trak 

 hlebec kruha na prtičku 

 pobarvanke 

 lepilni lističi, M&M bonboni 
 
 

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

 Animacijska igra za uvod: Pajkova mreža 
 
Navodila: Pripravite vrv in iz nje med dvema stenama ali stebroma naredite mrežo. Mreža mora imeti vsaj 

toliko lukenj, kolikor je udeležencev in naj ne bo prenizko nad tlemi. Na mrežo pritrdite zvončke oz. 

kraguljčke. Poskrbite, da si bodo morali udeleženci vsaj malo pomagati za rešitev naloge. 

prim. https://www.youtube.com/watch?v=Nza8P4nqp1E  

Udeležencem povejte: Ta mreža je last ljudožerskega pajka, ki je slep. Da je kaj užitnega v bližini ve samo po 

tem, da se njegova mreža zatrese in zazvonijo zvončki. Vaša pot gre naravnost skozi to mrežo. Skozi vsako 

luknjo v mreži sme samo en človek, potem se zapre. Čez mrežo in pod njo je prepovedano hoditi, ker so tam 

strupene rastline. Vaša naloga je, da vsa skupina pride živa na drugo stran. Če zazvoni oz. kako drugače 

zatresete mrežo ste izgubili in morate vsi ponoviti vajo. 

Teme za pogovor: 

 Kako ste se počutili med igro? 

 Ste zmogli sami, ali ste potrebovali pomoč? 

 Ste pomagali drugim? 

 Kako ste se zmenili, kaj boste naredili? 

 Je kdo prevzel pobudo? 

 Kako ste se počutili, ko ste pomagali? 

 Kako ste se počutili, ko ste prejemali pomoč? 

 Ste se počutili del skupine? Zakaj? 

 So bile vaše ideje upoštevane? 

 So bile vaše ideje izvedene? 

https://www.youtube.com/watch?v=Nza8P4nqp1E
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Skupaj preberemo: Odlomek iz zgodbe o Petru Klepcu, kjer ogrskega kralja napadejo Tatari. Kralj in voditelj 

Tatarov se pogodita za boj med dvema velikanoma. Kralj išče velikana in sla pot pripelje do Petra Klepca. 

Peter z lahkoto premaga velikana tatarske vojske in reši ogrskega kralja.  

 Delček zgodbe iz knjige IMAŠ MOČ, Pripoved o Petru Klepcu, Karmen Jenič, 2019. 

Kraljevi sli so prebredli reko Kolpo in prišli v Osilnico. Vaščani so se hitro zbrali 
okrog njih in z zanimanjem poslušali razglas.  

»Je med vami kdo?« je na koncu že zdolgočaseno vprašal sel, ki je bil naveličan 
iskanja. 

»Vprašajte Petra Klepca,« je vzkliknil eden od poslušalcev.  

»Ja!« je zavpila množica. »Peter Klepec ga bo gotovo premagal.« 

Sel je zvil razglas in se ozrl naokrog. 

»Kje pa je ta vaš Klepec?« je vprašal. 

»Najbrž kleplje koso,« se je zasmejal drugi sel, ki tudi ni verjel preprostim vaščanom. 

A Osilničani se niso pustili zmesti. Pokazali so v smer Petrove koče. Kraljevi sli so ugotovili, da nimajo kaj 
izgubiti, zato so se odpravili do Klepca. A ko so zagledali drobnega mladeniča, ki je pulil plevel iz zemlje, so 
obstali. 

»Malo so nas potegnili za nos,« je rekel prvi sel. 

»Tile Osilničani še do kraljevih odposlancev nimajo spoštovanja!« se je repenčil drugi sel. 

»Najbolje, da kar določimo tistega, ki je predlagal tega fanta. Naj gre on v boj in bomo videli. Kaj pa se to 
pravi, norčevati iz nas, ki smo zaposleni na kraljevem dvoru!« je kar drlo iz tretjega sla. 

Ko so se tako razburjali, jih je zagledala Petrova mati. Pristopila je in jih prijazno povprašala, po kaj so prišli. 
Tudi Peter se je dvignil in prišel do poti. Sli so bili navajeni spoštovati kraljeve ukaze, zato so hitro pozabili na 
svojo slabo voljo in se odločili, da bodo vseeno povprašali, kako je kaj s Petrom Klepcem in njegovo močjo. 

»Ti si Peter Klepec?« je vprašal prvi sel in skušal skriti naveličanost v svojem glasu. 

Peter je preprosto prikimal. »Pa je res, da si zelo močan?« je znova vprašal sel. 

»Sem, Bog mi je dal moč,« je povedal Peter, ki nikoli ni pozabil povedati, da njegova moč ni njegova zasluga. 

»Prihajam v imenu ogrskega kralja,« je nadaljeval sel. »Nad naše kraljestvo so prišli Tatari in veliko so že 
izropali. Če bomo našli moža, ki bi se bojeval z enim od njihovih mož, potem nas bodo pustili pri miru. Nikjer 
nismo našli takega človeka, zato smo prišli v vašo deželo. Kralj obljublja lepo nagrado.« 

Peter Klepec je vedel, kam meri. Prijazno, a odločno je zavrnil sla: »Hvala za zaupanje, gospod. Vendar 
poglejte, moja mati je ostarela in nemočna. Ne morem je kar pustiti same.« 

Še preden se je sel znova oglasil, je mati Petra prijela za roko. 

»Peter, sam veš, da moraš oditi. Kraljestvo te potrebuje in moč ti je dana zato, da jo uporabljaš za dobro. Jaz 
se bom znašla, ti pa pojdi in naredi, kar Bog od tebe pričakuje.« 

Peter Klepec se je ob teh besedah pomiril. Šel je v hišo, povezal nekaj svojega bornega imetja v culo, se 
poslovil od matere in koze ter skupaj s kraljevimi sli odšel onstran reke Kolpe. 
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 Pogovor 

 Čigavi so tvoji talenti? 

 Je dobro uporabljati in razvijati vse svoje talente? 

 Jih uporabljaš in razvijaš? 

 Si morda to dolžan narediti? 

 Imajo drugi kaj od tega? 

 Kako in kdaj pomagaš drugim? 

 Rad pomagaš? 

 Kdaj pomagaš rad in kdaj težko? 

 Kaj je ovira pri pomoči drugim? Kaj te pri tem moti? 

 Koliko te pomoč drugim izčrpava? 

 Koliko dovoliš, da ti drugi pomagajo? Zakaj? 

 Ali dovoliš, da ti pomaga Bog? Prosiš za njegovo pomoč? 

 Kdaj in za kaj največkrat prosiš? 

 Ali čutiš Božjo pomoč? Ali pogrešaš Božjo pomoč? Zakaj? 

Pesem:  Karkoli ste storili (Jubilate II., dodatek 25)  

 
Pred branjem Božje besede si lahko pogledate video posnetek: https://youtu.be/IKeoWhgBhuk  

Sveto pismo: Mt 25,31-46 

31 »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega 

veličastva. 32 Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od 

kozlov. 33 Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. 34 Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na 

desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka 

sveta! 35 Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me 

sprejeli, 36 nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k 

meni.‹ 37 Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti 

dali piti? 38 Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? 39 Kdaj smo te videli bolnega ali v 

ječi in smo prišli k tebi?‹ 40 Kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh 

mojih najmanjših bratov, ste meni storili.‹ 

41 Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen 

hudiču in njegovim angelom! 42 Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali 

piti, 43 tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste 

obiskali.‹ 44 Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega 

ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ 45 Tedaj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kolikor niste 

storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ 46 Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno 

življenje.« 

Pogovor: 

 Kdo je eden teh najmanjših? 

 Evangelij je kar oster. Kako se počutiš ob njem? 

 Koliko pomoči in dela za druge je dovolj? 

 Kako ujeti ravnotežje med ljubeznijo do sebe in ljubeznijo do drugih? 

 Kaj spodbuja moderni svet? So načini pomoči, ki jih zagotavlja, dobri? 

https://youtu.be/IKeoWhgBhuk
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 Ali zmoremo vse sami? Ali se je kdaj nujno obrniti na Boga? 

 Ali zaupaš v Božjo pomoč? 

 

ZA VODITELJA (nekaj primerov karitativnih dejavnosti; opise najdeš na internetnih straneh) 
 

 http://verainluc.rkc.si/predstavitev/ 

 https://www.karitas.si/ 

 https://skala.je/ 

 https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/58-16-Aktualno-2 

 https://www.vecer.com/18-letni-dijak-ki-za-dobrodelnost-poenoti-cel-kraj-6616911?mView=1&tmpl=component 

 http://www.fejstbog.si/index.php/nihce-nima-pravice-biti-srecen-sam/280-o-bozjem-in-cloveskem-usmiljenju 

 
  

 MOLITEV 
Pred molitvijo pripravimo postaje, zatemnimo prostor, postaje naj osvetljuje samo sveča in pripravimo mirno 

glasbo, ki bo igrala med molitvijo. Za vsako postajo pripravite odlomek iz Svetega pisma in navodilo, ki je 

obarvano krepko. Molitev začnemo s pesmijo in križem. 

Navodilo za udeležence: Na voljo imate 45 minut, da se sprehodite po molilnih postajah, ki se nanašajo na 

pomoč drugim. Vsak naj prehodi toliko postaj, kolikor zmore. Ne hitite. V miru preberite odlomek iz Svetega 

pisma in o njem razmislite. Nato opravite dejavnost. Ustavite se tam, kjer vam je všeč in vas molitev 

nagovarja. 

Znamenje križa 

 

Pesem:  Ko čutiš to (Jubilate II., str. 89) 

 

1. POSTAJA – VERA BREZ DEL JE MRTVA 

 

Odlomek iz Svetega pisma: Jak 2,14-26 

14 Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera reši? 15 Če sta brat ali 

sestra gola in jima manjka vsakdanje hrane, 16 pa jima kdo izmed vas reče: »Pojdita v miru! Pogrejta se in 

najejta!« a jima ne daste, kar potrebujeta za telo, kaj to pomaga? 17 Tako je tudi z vero, če nima del; sama 

zase je mrtva. 

18 Vendar bo kdo rekel: »Ti imaš vero, jaz imam pa dela. Pokaži mi svojo vero brez del in jaz ti bom pokazal 

vero iz svojih del. 19 Ti veruješ, da je Bog eden? Prav imaš. Tudi demoni verujejo, a trepetajo.«20 Hočeš 

spoznati, prazni človek, da je vera brez del neučinkovita? 21 Ali ni bil naš oče Abraham opravičen iz del, ker 

je položil svojega sina Izaka na oltar? 22 Vidiš, da je vera sodelovala z njegovimi deli in da je šele zaradi del 

postala popolna. 23 Tako se je izpolnilo Pismo, ki pravi: Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v 

pravičnost, in imenovan je bil »Božji prijatelj«. 24 Vidite: človek se opraviči iz del in ne samo iz vere. 25 Ali ni 

bila tudi vlačuga Rahába prav tako opravičena iz del, ker je sprejela poslance in jih odpravila po drugi 

poti? 26 Kakor je namreč telo brez duha mrtvo, tako je mrtva vera brez del. 

Pripomočki: na postaji so lesene palčke in lonček, v katerega odlagajo že popisane palčke 

Naloga: Vzemi vsaj tri lesene palčke. Na vsako zapiši eno stvar po kateri ljudje prepoznajo, da si 

kristjan/kristjanka. 

http://verainluc.rkc.si/predstavitev/
https://www.karitas.si/
https://skala.je/
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/58-16-Aktualno-2
https://www.vecer.com/18-letni-dijak-ki-za-dobrodelnost-poenoti-cel-kraj-6616911?mView=1&tmpl=component
http://www.fejstbog.si/index.php/nihce-nima-pravice-biti-srecen-sam/280-o-bozjem-in-cloveskem-usmiljenju
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2. POSTAJA – KDO SEM IN KAJ LAHKO DAM  

Odlomek iz Svetega pisma: Lk 10,25-28 

25 Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga preizkušal, mu je rekel: »Učitelj, kaj naj storim, da dosežem 

večno življenje?« 26 On pa mu je dejal: »Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« 27 Ta je odgovoril: »Ljubi 

Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor 

samega sebe.« 28 »Prav si odgovoril,« mu je rekel, »to delaj in boš živel.«  

Pripomočki: V košari so jabolka – na vsakem je napisan en sad Svetega Duha. Poleg so pripravljena pisala in 

listi za zapis. 

Naloga: Izberi eno jabolko in razmisli, kako lahko s tem sadom pomagaš drugim. Ali si za ta sad že kdaj 

prosil, ga gojil, razvijal itd. Razmišljanje končaj z molitvijo k Svetemu Duhu za ta sad in z zapisom ob ogrizku 

jabolka, kako bomo ta sad izkoristili.   

(Jabolko pojej!) 

 

3. POSTAJA – LUČ ZA DRUGE 

Odlomek iz Svetega pisma: Mt 5,13-16 

13 »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se osoli? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje 

pohodijo. 14 Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti.15 Svetilke tudi ne prižigajo in ne 

postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. 16 Takó naj vaša luč sveti pred 

ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.« 

Pripomočki: Ob večjem križu, pred katerega postavite večjo gorečo svečo, pripravite papirnate trakove in 

čajne svečke 

Naloga: Napiši na trak, kako želiš biti luč za druge in kako jim bo to pomagalo. Trak nato postavi kot žarek 

okoli križa oz. sveče, ki stoji pred njim. Na drugi konec križa postavi čajno svečko, ki si jo prižgal/prižgala na 

veliki sveči. 

 

4. POSTAJA – LJUBI SVOJEGA BLIŽNJEGA (KAKŠNEGA?) 

Odlomek iz Svetega pisma: Sir 4 

1 Otrok, ne krati revežu nujnih potrebščin, 
ne dovoli, da bi omedlevale lačne oči. 
2 Ne spravljaj v žalost lačnega, 
ne izzivaj že sicer stiskanega človeka. 
3 Zagrenjenega srca nikar še bolj ne draži, 
prosečemu ne odklanjaj darila. 
4 Ne zavračaj človeka, ki te prosi v stiski, 
ne obračaj svojega obraza od reveža. 
5 Ne obračaj svojega obraza od berača, 
nikomur ne dajaj povoda, da bi te preklinjal. 
6 Če te bo namreč preklinjal v svojem zagrenjenem 
srcu, 

bo njegovo prošnjo slišal on, ki ga je ustvaril. 
7 Skrbi, da boš v shodnici priljubljen, 
pred velikim prikloni svojo glavo. 
8 Nastavi siromaku svoje uho, 
Prijazno mu vrni pozdrav. 
9 Reši zatiranega iz zatiralčeve roke, 
ne bodi strahopetec, kadar boš razglašal sodbo. 
10 Sirotam bodi kakor oče, 
namesto moža bodi njihovi materi. 
Tedaj boš kakor sin Najvišjega, 
ki te bo ljubil bolj kakor tvoja mati.  
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Pripomočki: Pripravi pisala in toliko listov s spodnjo tabelo, kolikor je udeležencev. 

Na listu je napisano: 

 

Naloga: V prazna polja vpiši, kakšen je tvoj bližnji npr. nemočen, bolan, jezen, naporen… 

 

5. POSTAJA – MOLITEV KOT POMOČ 

Odlomek iz Svetega pisma: Mt 11,20-25 

20 Ko so šli navsezgodaj mimo tiste smokve, so videli, da se je posušila do korenin. 21 Peter se je 

spomnil in mu rekel: »Rabi, poglej, smokva, ki si jo preklel, se je posušila.« 22 In Jezus jim je odgovoril: 

»Imejte vero v Boga! 

23 Resnično, povem vam: Kdor bo rekel tej gori: ›Vzdigni se in se vrzi v morje‹ in ne bo dvomil v svojem 

srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. 24 Zato vam pravim: Za vse, kar molite 

in prosite, verjemite, da ste že prejeli, in se vam bo zgodilo. 25 In kadar vstanete k molitvi, odpustite, 

če imate kaj proti komu, da vam tudi vaš Oče, ki je v nebesih, odpusti vaše prestopke.« 

Pripomočki: Pripravite škatlo Lego kock. Iz plošč naredite križ, ki ga obrobite s kockami. 

Naloga: Razmisli, za kaj oz. za koga bi rad prosil ali že prosiš. Sestavi to prošnjo iz Lego kock in 

možičkov ter jo pritrdi nekam na križ. 

LJUBI SVOJEGA BLIŽNJEGA 

SVOJEGA   BLIŽNJEGA 

SVOJEGA   BLIŽNJEGA 

SVOJEGA   BLIŽNJEGA 

SVOJEGA   BLIŽNJEGA 

SVOJEGA   BLIŽNJEGA 

SVOJEGA   BLIŽNJEGA 

SVOJEGA   BLIŽNJEGA 

SVOJEGA   BLIŽNJEGA 

SVOJEGA   BLIŽNJEGA 

SVOJEGA   BLIŽNJEGA 

SVOJEGA   BLIŽNJEGA 

SVOJEGA   BLIŽNJEGA 

SVOJEGA   BLIŽNJEGA 
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6. POSTAJA – BOG, POMAGATI NE ZMOREM SAM/SAMA 

Odlomek iz Svetega pisma: Mz 2,1-3 

Tedaj so Mojzes in Izraelovi sinovi peli Gospodu tole pesem. Rekli so: 

»Pel bom Gospodu, ker je silno vzvišen; 

konja in jezdeca je treščil v morje. 

2 Gospod je moja moč in moja pesem, 

bil mi je v rešitev. 

To je moj Bog, zato ga bom hvalil, 

Bog mojega očeta, poveličeval ga bom. 

3 Gospod je bojevnik; ime mu je Gospod. 

 
Pripomočki: Nekje z višine naj bodo spuščene vrvice, poleg pa naj bodo lističi, pisala in lepilni trak.) 

Naloga: Zapiši svoje dvome in težave, ki jih imaš ob pomoči drugim. Lahko jih je veliko. Vsako misel 

zapiši na svoj listič. Listič nato pritrdi na vrvico. Tako se bo tvoja misel simbolično dvigala k Bogu. 

 

7. POSTAJA – NAPOLNITI BATERIJE 

Odlomek iz Svetega pisma: Mr 6,30-31 

30 Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in učili. 31 Tedaj jim je rekel: 

»Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte!« Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, 

tako da še jesti niso utegnili. 

Pripomočki: Na tleh je škatla s kamni. Poleg pripravite flomastre. 

Naloga: Na kamen napiši, kako si predstavljaš polnjenje baterij oz. počitek po delu za druge, kaj te 

utruja in od česa se moraš spočiti. Vsak sam ve koliko je utrujen, ne pa tudi, da je počitek nujno 

potreben. 

 
8. POSTAJA – ZA POMOČ POTREBUJEM MOČ IN POGUM 

Odlomek iz Svetega pisma: Ps 17 

1 Davidova molitev. 

Poslušaj, GOSPOD, pravično stvar, 

prisluhni mojemu ječanju; 

sliši mojo molitev 

z ustnic brez prevare. 

2 Od tebe naj pride moja sodba, 

tvoje oči gledajo na iskrenost. 

 

3 Preizkusil si moje srce, obiskal si me ponoči, 

pretopil si me, ničesar nisi našel; 

moje misli ne gredo skozi moja usta. 

4 Ob človeških dejanjih, po besedi tvojih 

ustnic, 

sem se varoval nasilnikovih poti. 

5 Moji koraki se držijo tvojih steza, 

moje noge ne omahujejo. 

 

6 Jaz sem te klical, saj me boš uslišal, o Bog; 

nagni k meni svoje uho, usliši moj izrek. 

7 Pokaži svoje čudovite dobrote, rešitelj tistih, 

ki se zatekajo 

pred tvojimi nasprotniki k tvoji desnici. 
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8 Varuj me kakor zenico v očesu,  

skrij me v senci svojih peruti, 

9 pred krivičniki, ki počenjajo nasilje nad 

mano, 

mojimi smrtnimi sovražniki, ki me obdajajo. 

 

10 Svoje brezčutno srce so zaprli, 

njihova usta govorijo prevzetno. 

11 Našim korakom sledijo, zdaj me obkrožajo, 

svoje oči naprezajo, da bi me vrgli na tla. 

12 Njegova podoba je kakor podoba leva, ki 

hlepi, da bi trgal, 

kakor mlad lev, ki preži v skrivališču. 

 

13 Vstani, GOSPOD, stopi pred njegov obraz, 

spravi ga na kolena, 

osvobodi me krivičnika s svojim mečem, 

14 s svojo roko smrtnikov, o GOSPOD, 

smrtnikov, katerih delež je v posvetnem 

življenju. 

S svojo zalogo jim napolni trebuh; 

naj se nasitijo njihovi sinovi 

in pustijo ostanek še svojim otrokom. 

 

15 Jaz pa bom v pravičnosti gledal tvoje 

obličje, 

ko se prebudim, se bom sitil ob tvoji podobi.

Pripomočki: Na postaji je na prtičku hlebec kruha. Poleg so flomastri in plakat. 

Naloga: Odlomi košček in ob njem razmisli kdaj in kako je Bog oz. Božja beseda zate kruh, ki ti daje 

moč. Potem se v molitvi za to zahvali. Vsaj eno stvar iz te zahvale zapiši na plakat. 

 

9. POSTAJA – ZAKAJ POMAGAM 

Odlomek iz Svetega pisma: Lk 3,7-14 

7 Množicam, ki so prihajale k njemu, da bi jih krstil, je torej govoril: »Gadja zalega! Kdo vam je pokazal, 

kako naj ubežite prihodnji jezi? 8 Obrodite vendar sadove, vredne spreobrnjenja! Ne začenjajte sami 

pri sebi govoriti: ›Abrahama imamo za očeta,‹ kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi 

Abrahamu otroke. 9 Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo torej, ki ne rodi 

dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj.« 10 Množice pa so ga spraševale: »Kaj naj torej 

storimo?« 11 Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima 

živež, naj stori enako.« 12 Tudi cestninarji so se prišli krstit, in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj 

storimo?« 13 Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« 14 Spraševali so ga tudi vojaki: 

»In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Ne bodite do nikogar nasilni in nikogar ne trpinčite, ampak 

bodite zadovoljni s svojo plačo.« 

Pripomočki: Pripravite vrečko bombonov M&M, lepilne lističe in pisala. Postaja naj bo ob steni. 

Naloga: Izberi en bombon iz vrečke, ne da bi gledal.  

 Če je rdeč, pomisli na to, komu bi lahko pomagal. 

 Če je moder, se spomni, kdo ti je vzor pomoči drugim in zakaj. 

 Če je zelen, razmisli o moči molitve za druge in koliko jo uporabljaš. 

 Če je rumen, postavi Bogu vprašanje o težavah pri pomoči drugim in prosi za pozornost pri 

poslušanju odgovora. 

 Če je rjav, zapiši nekaj lepega za enega od udeležencev molitve na listič in mu ga daj. 

 Če je oranžen, razmisli, zakaj pomagaš. 

Razmišljanja zapiši na lepilne lističe in jih nalepi na steno. 
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10. POSTAJA – KOMU POMAGAM 

Odlomek Svetega pisma: Lk 10,29-37 

29 Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« 30 Jezus je odgovoril: »Neki 

človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol 

mrtvega in odšli.31 Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik; videl ga je in 

šel po drugi strani mimo. 32 Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani 

mimo. 33 Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je 

zasmilil. 34 Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, 

ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. 35 Naslednji dan je vzel dva denarija, ju dal gostilničarju in rekel: 

›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil.‹ 36 Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je 

bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?« 37 Oni je dejal: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« In 

Jezus mu je rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!« 

Pripomočki: Natisnite vsaj toliko preprostih pobarvank, kot je udeležencev. Poleg pripravite veliko 

barvic. 

Naloga: Izberi pobarvanko in jo pobarvaj v barvah tistih, ki bi jim rad pomagal. 

Pesem: Mnogo sem prehodil poti (Jubilate II., str. 110) 

Oče naš 

Zdrava Marija 

Slava Očetu 

Pesem: Pridi prijatelj (Jubilate II., str. 153) 

 

  PREDLOG AKTIVNOSTI 
 

Vera brez del je mrtva. Pomoč bližnjemu je zunanji odraz naše vere. Za izvedbo predlagamo: 

 SKUPINA: Skupina se lahko ponudi župniku/družini, da v teh spomladanskih dneh naredi 

kakšno dobro delo v okolici. Lahko pregrabijo zelenico, posadijo rože, obrežejo drevje, očistijo 

odtoke, … Vsekakor naj bo delo konkretno in hkrati koristno.   

 

 OSEBNO: Pri sebi razmisli, koga od svojih bližnjih (sorodnikov, prijateljev, nekdanjih 

sošolcev,…) že dolgo nisi obiskal oz. se že dolgo časa odpravljaš. Ne odlašaj in ga obišči! 

 

ZA VODITELJA – evalvacija in osebno razmišljanje 

 Kako je »uspelo« tokratno srečanje z animatorji? 

 Kaj je animatorje najbolj nagovorilo?  

 Kaj bi lahko spremenili ali izboljšali? 

 Kdo od animatorjev najbolj potrebuje pomoč? 

 Koliko svojih energij in časa mu namenjam? 


