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Pomembno opozorilo: Tokratni animatorski spodbujevalnik izhaja v času epidemije 

koronavirusa. Zato je prav, da ta animatorski spodbujevalnik voditelj posreduje animatorjem 

preko spletnih medijev, preko spleta izvede katehezo (npr. ZOOM, Hangouts, Skype), lahko pa 

ta AS vsak voditelj/animator prebere in premisli sam zase.   

 

Potrebščine: Sveča, vžigalice, Sveto pismo, pisala, listi, majhni listki 

 

 MOLITEV 

 

Vsak prižge svojo svečko  

Znamenje križa 

Dragi Jezus, v negotovem obdobju smo,  

saj ne vemo kaj nam novi virus prinaša  

in kakšne bodo posledice.  

Zato je zaupanje v tem času še kako pomembno.  

Naj zaupamo Vate in verujemo,  

da si z nami in nam daješ svoj blagoslov. Amen    
 

Oče naš // Slava Očetu // Znamenje križa  
 

Poslušamo pesem: Oratorijska himna 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=FDa9Oxg7xuQ) 

 

 VSTOPNO MESTO  

Poglejmo si kratek filmček: https://www.youtube.com/watch?v=COwidtYzmJo 
 

Videli ste filmček o različnih (tudi nevarnih) spretnostih. Tudi iz tega lahko vidimo, da trdno 

zaupaš šele, ko se prepričaš sam vase ali pa v drugega. Če nam v odnosu do sebe ali drugih 

prevečkrat spodleti, težko zaupamo. 

Vprašanja za pogovor: 

- Katera stvar iz filmčka ti je bila najbolj všeč? 
- Veliko ljudi si upa marsikaj (dobrega – pomoč drugim in slabega – goljufije, kraje).  

Od kje jim pogum za taka dejanja? 

- Kaj je zate pogum? 
- Si se kdaj upal(a) narediti nekaj takega, kar si drugi niso? 
- Komu se ti je v življenju splačalo zaupati? 

ANIMATORSKI  SPODBUJEVALNIK, 2019/20, št. 5 

ZAUPANJE 

https://www.youtube.com/watch?v=FDa9Oxg7xuQ
https://www.youtube.com/watch?v=COwidtYzmJo
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 OZNANILO: Mt 6,25-34 

Vrednota četrtega dne je ZAUPANJE  
 

1.) Estera je morala biti najprej pogumna, da je povabila kralja in Hamana na večerjo. 

2.) Veliko si je upala, saj je vedela, da s svojim dejanjem tvega življenje. 

3.) Je pa tudi zaupala. Zaupala je Bogu, da ji bo pomagal, pa tudi bratrancu Mordohaju in 

Izraelcem, da jo bodo podprli z molitvijo in postom.  

 

Tudi Jezus nas v Matejevem evangeliju spodbuja, naj zaupamo:  

»Zato vam pravim: Ne bodite v skrbeh za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne 
za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte ptice 
pod nebom! Ne sejejo in ne žanjejo niti ne spravljajo v žitnice, in vendar jih vaš nebeški Oče 
hrani. Ali niste vi več vredni kot one? Kdo izmed vas pa more s svojo zaskrbljenostjo podaljšati 
svoje življenje za en sam komolec? In za obleko, kaj ste v skrbeh? Poučite se od lilij na polju, 
kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo, a povem vam: Še Salomon v vsem svojem sijaju ni bil 
oblečen kakor katera izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes je in jo jutri 
vržejo v peč, mar ne bo veliko bolj vas, maloverni? Ne bodite torej v skrbeh in ne govorite: ›Kaj 
bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš 
nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in 
vse drugo vam bo navrženo. Ne bodite torej v skrbeh za jutri, kajti jutrišnji dan bo imel svoje 
skrbi. Dovolj je dnevu njegova lastna teža.« 

 

Pogovor: 

- Kaj je tebe nagovorilo v svetopisemskem odlomku? 
- Na koga običajno naprej pomisliš, ko potrebuješ pomoč? (zapiši na listič 4 osebe - med 

njimi je lahko tudi Bog). 
- Kdo je do zdaj upravičil tvoje zaupanje? (zapiši) 
- Zakaj nekomu lažje zaupaš, kot drugim? 
- Je zaupati nekomu preko telefonskega klica, sporočila lažje kakor v živo? (Zakaj DA, oz. 

zakaj NE?) 
- Trenutno smo v času karantene. Katere so prednosti/slabosti karantene glede zaupanja? 

 
 

 DEJAVNOST 

Sedaj imate 5 minut časa, da si na list napišete 4 odgovore. Napišite pozitiven primer: 

 ko ste zaupali staršem 

 ko ste zaupali prijateljem 

 ko ste zaupali sebi 

 ko ste zaupali Bogu  
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Vsak nato predstavi primere zaupanja.  

- Ali je kdo že izdal tvoje zaupanje? 

- Kako si se počutil(a)? 

- Če mi ljudje zaupajo – zakaj menim, da mi zaupajo? S čim sem to upravičil(a)? 

Simbol zaupanja je padalo. Ko padalec skoči s hriba, ne pomisli da se mu lahko kaj zgodi. 

Toda… padalo se lahko ne bi odprlo (lahko se mu zapletejo vrvice, lahko ga zavrti veter, lahko 

strmoglavi na drevo …) Tako je tudi v vsakdanjem življenju. Velikokrat mislimo, da nam bo 

dan tekel kot po maslu, a se obrne drugače, kot smo načrtovali. Ali kljub temu verjamemo, 

da tudi to ni slabo?  

Poglejmo si filmček: https://www.youtube.com/watch?v=ci_rfWap-Yk 

Pogovor: 

- S čim lahko nadgradim svoje zaupanje do Boga? 
 

Sedaj naj si na manjši list vsak nariše (ali natisne) 

padalo. Če ga boste narisali, razdelite kupolo padala 

(platno) v toliko polj, kot je oseb, za katere ste 

hvaležni, da jim lahko zaupate. V vsako polje napišite 

po eno od teh oseb (ena od teh oseb je lahko tudi 

Bog).  

Ta listek shranite v denarnico ali v etui od telefona. 

Padalo naj te vedno spominja, da imaš ob sebi Boga in 

ljudi, na katere se lahko obrneš.  

 

 Naloga: V tem tednu pokliči ljudi, ki si jih napisal(a) na padalo in pokramljaj z njimi (v 

molitvi pa poklepetaj z Bogom). 

 Ideja: Če se želiš poigrati na temo zaupanja, lahko z domačimi iz stolov, miz in drugih 

predmetov naredite labirint. Potem med seboj tekmujte, kdo bo z zavezanimi očmi 

najhitreje prišel od ene stene do druge (pazite, da ne pristanete na urgenci).   

 
 

 MOLITEV 

Znamenje križa 

Dragi Jezus, ni veliko ljudi, ki ji zares lahko zaupamo.  

Odpri nam oči, da bomo spoznali, kdo je tega vreden.  

Nam pa pomagaj, da bomo znali drugim pokazati,  

da smo vredni njihovega zaupanja. Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=ci_rfWap-Yk
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Oče naš // Zdrava Marija 

Molitev za zdravje v času epidemije korona virusa 

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. 

Pomagaj našim bratom in sestram, 

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. 

Nakloni jim izboljšanje zdravja, 

njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, 

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, 

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. 

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, 

da bomo rešeni bolezni 

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

 

Slava Očetu // Znamenje Križa 

 

Poslušamo pesem: Neminljivi Bog (https://www.youtube.com/watch?v=N83noTRuaaE) 

https://www.youtube.com/watch?v=N83noTRuaaE

