
 

 

 

 

/Opombe: Zaradi trenutnega epidemiološkega stanja v državi naj bodo srečanja animatorske 

skupine izvedene prek spleta – temu je prilagojen tudi AS. Zaželeno je, da imajo animatorji 

računalnike s kamero in mikrofonom ter da si za molitev pripravijo osebni oltarček (svečko, 

križ, SP …)./ 

UVODNA MOLITEV  

Znamenje križa 

Gospod, zahvaljujemo se ti, da smo se ponovno zbrali, zahvaljujemo se ti za tehnološki 

napredek, ki nam omogoča, da smo lahko tudi v teh okoliščinah blizu drug drugemu. Še pred 

nekaj desetletji bi bili v primeru take epidemije skoraj popolnoma odrezani drug od drugega. 

Hvala ti, da nam je danes omogočena ta bližina. Hvala, da nam omogočaš vedno nova 

spoznanja, odkritja, izume. Hvala, da si v nas položil to željo po odkrivanju novega, ki nam 

prinaša toliko dobrega.  

Prosimo, blagoslovi današnje srečanje in vse, ki smo se tukaj zbrali.  

Oče naš …  

Slava Očetu … 

Znamenje križa 

VSTOPNO MESTO 

Letošnji oratorijski junak je blaženi Carlo Acutis. /Tu se lahko malo pogovorite, ali ga kdo že 

pozna, ali vedo kaj o njem./ Ker je morda malo bolj nepoznan, si bomo ogledali kratek 

animirani video o njegovem življenju, da ga tako vsaj na hitro spoznamo.  

https://www.youtube.com/watch?v=YgROCbO2rL4  
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/Video se lahko pošlje vsem animatorjem ali pa ga voditelj predvaja preko deljenega zaslona, 

pri tem pazite, da delite tudi zvok (share computer sound); video je v angleščini, zato ga lahko 

na koncu obnovite./ 

Carlo je bil torej fant našega časa, /lahko preverimo, ali je kdo od animatorjev rojen po 12. 

oktobru 2006 – vsi ostali smo bili na zemlji istočasno z njim 😊/ radi mu rečemo tudi svetnik 

v supergah, kazal pa je veliko ljubezen do Kristusa v evharistiji. Kar pa v videu ni tako 

poudarjeno je to, da je bil Carlo sicer povsem običajen fant, živahen, občasno nagajiv, 

vedoželjen in z veliko ljubeznijo do računalnikov. In danes se bomo pogovarjali o eni njegovih 

lastnosti, ki morda na prvi pogled nima tako veliko opraviti s krščanskim življenjem in svetostjo 

– VEDOŽELJNOST. Carlo, ki sicer v šoli na splošno ni izstopal kot izjemno uspešen, je bil poznan 

kot odličen računalničar, sam pa se je v prostem času naučil tudi igranja saksofona in kuhanja.  

DINAMIKA 

Za začetek naj vsak doma poišče eno enciklopedijo, leksikon, učbenik, revijo, … in notri najde 

en 'funfact' – neko zanimivo dejstvo, ki ga do zdaj nisi vedel in ga verjetno tudi ostali ne vedo. 

Te stvari naj bodo kratke, tako da jih vsak predstavi v enem stavku (npr: vidre se med spanjem 

držijo za roke). Ko se vsi zberemo nazaj, naj vsak predstavi, kaj se je novega naučil.  

POGOVOR 

 Kako ste se počutili pri zgornji nalogi? Vam je bilo odveč iskati ta dejstva, ali ste v sebi 

začutili vedoželjnost?  

 Kaj sploh je vedoželjnost?  

 Kaj je razlika med radovednostjo in vedoželjnostjo? 

 Kdaj sem nazadnje nekaj storil/izvedel izključno zaradi svoje vedoželjnosti (ne ker mi 

je to nekdo naročil, ker je bilo to za domačo nalogo, ali pa slučajno)? 

 Kako pomembna je vedoželjnost (v primerjavi z na primer ubogljivostjo, spoštovanjem, 

odgovornostjo, veseljem, sveto mašo, poznavanjem SP in cerkvenega nauka …)? 

› Kako visoko je na moji lestvici vrednot? 

› Ali Bog sploh hoče od nas, da smo vedoželjni? 



 

› Ali je vedoželjnost prirojena lastnost, ki jo nekateri imajo, drugi pa pač ne, ali 

lahko na to vplivamo? 

› Kdo nas spodbuja k vedoželjnosti? Starši, šola, vrstniki, mediji, okolje, … ? 

› Kaj uničuje našo vedoželjnost?  

 Do česa nas lahko pripelje vedoželjnost? 

› Nas vedoželjnost lahko sploh pripelje bližje Bogu, bližje ljudem? 

› Nas vedoželjnost v vsakem primeru pripelje bližje Bogu, bližje ljudem ali nas 

lahko tudi oddaljuje od tega? 

 Kakšne so razlike med znanjem in modrostjo?  

 /Za vnaprejšnjo pripravo voditelja: https://www.dictionary.com/e/wisdom-vs-

knowledge/; https://sl.gadget-info.com/difference-between-knowledge (drugi link je v 

slovenščini, ampak je ponekod malce trapasto prevedeno/ 

› Nas vedoželjnost vodi bolj k znanju ali bolj k modrosti? Ali k obema? 

› Ali lahko imamo eno brez drugega?  

› Kaj je bolj pomembno za naše življenje? 

› K čemu nas Bog prek Svetega pisma večkrat spodbuja? 

› Sta to v svetu cenjeni vrednoti? Kaj pa vedoželjnost? Je cenjena v svetu, med 

vrstniki? 

 

MOLITEV 

/Preden začnemo z zaključno molitvijo, naj si vsak pripravi prostor – pripravi oltarček, prižge 

svečko, pripravi Sveto pismo, najde odlomek Mdr 6,12-16, ki ga bomo kasneje prebrali, en listek 

in pisalo. Med molitvijo naj ima mikrofon prižgan le tisti, ki bere oziroma voditelj molitve – pri 

molitvah z odgovarjanjem (Zdrava Marija – Sveta Marija) naj ima za vsak del prižgan mikrofon 

le ena oseba, ostali naj molijo z ugasnjenimi mikrofoni – za celotno molitev predlagamo, da se 

izbere poleg voditelja še štiri animatorje – za molitev Pridi Sveti Duh, branje svetopisemskega 

odlomka ter dva za desetko rožnega venca./ 

  

https://www.dictionary.com/e/wisdom-vs-knowledge/
https://www.dictionary.com/e/wisdom-vs-knowledge/
https://sl.gadget-info.com/difference-between-knowledge


 

Voditelj:  

Znamenje križa 

Gospod, na koncu tega srečanja se zopet obračamo nate. Spoznavamo vrednost vedoželjnosti, 

te naravne želje po spoznavanju novega, ki si jo položil v človeka. Ugotavljamo vrednost 

spoznavanja novih stvari in osvajanja novega znanja, predvsem pa vrednost modrosti, ki jo 

lahko dosegamo le preko nabiranja novega znanja, izkušenj in s tvojo milostjo. Gospod, 

prosimo te, pošlji nam svojega Svetega Duha, daj nam spoznanja, da bomo lahko napredovali 

v modrosti in ljubezni do tebe.  

Po naslednji molitvi si bomo vzeli nekaj minut tišine, v kateri vsak premisli in naredi en sklep, 

kako bo v naslednjem tednu/mesecu/do naslednjega srečanja spodbujal svojo vedoželjnost v 

smeri, ki ga bo vodila k dobremu. Naj bo to konkreten sklep – na primer: naslednjih 14 dni 

bom vsak dan prebral en članek na Wikipediji / do naslednjega srečanja bom vsak teden v 

enciklopediji izbrskal nekaj zanimivega in to povedal dedku / vsak ponedeljek bom vsem 

soanimatorjem poslal link do spletne strani z informacijami o živali, ki je verjetno še ne poznajo 

/ Izberite si sklep, ki vam bo v izziv, ki bo pomagal potešiti vašo vedoželjnost in ki ga boste 

lahko izpolnili.  

Skupaj zmolimo molitev Pridi, Sveti Duh  

/Tokrat ima lahko prižgan mikrofon eden od animatorjev, lahko pa tudi voditelj./ 

Animator 1: 

Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha 

in prerojeni bomo, in prenovil boš obličje zemlje. 

Molimo. Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju 

spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 

/Tišina za razmišljanje in pisanje sklepov (lahko se predvaja kakšna glasba, npr: 

https://www.youtube.com/watch?v=XMpbJY3JXmk / 

Voditelj:  

https://www.youtube.com/watch?v=XMpbJY3JXmk


 

Kdor želi, lahko podeli z ostalimi svoj sklep.  

Nato naj Animator 2 prebere izbrani odlomek iz knjige modrosti: Mdr 6,12-16. 

Animator 2:  

Berilo iz knjige modrosti (Mdr 6,12-16) 

Blesteča in neugasljiva je modrost, z lahkoto se da spoznati tistim, ki jo ljubijo, najti tistim, ki 

jo iščejo; vnaprej se da spoznati takim, ki po njej hrepenijo. Kdor se bo k njej zgodaj odpravil, 

se ne bo utrudil, ker bo odkril, da sedi pri njegovih vratih. Če se kdo zanjo navduši, doseže 

popolno preudarnost, kdor bo zaradi nje bedel, bo kmalu brez skrbi. Kajti sama hodi okoli in 

išče take, ki so je vredni, dobrohotno se jim prikaže na njihovih potih in pri vsaki misli jim pride 

naproti. 

Voditelj:  

Na koncu bomo zmolili desetko rožnega venca – ki je Svetega Duha poslal – s prošnjo, da nam 

Gospod pomaga izpolniti svoje sklepe in napredovati v vedoželjnosti, znanju in modrosti.  

/določi dva animatorja za vodenje molitve (Očenaš / Zdrava Marija / Slava Očetu) in 

odgovarjanja (Daj nam danes / Sveta Marija / Kakor je bilo…) na mikrofon/ 

Animator 3 in 4: desetka rožnega venca 

/Če imate prisotnega tudi duhovnika, naj vam na koncu podeli še blagoslov/ 

Znamenje križa 


