
 

 
 
AS 2018/19, št. 5, Moč spoznanja 

  

    

 DEJAVNOST 
Resnica ali izziv 

Potrebščine:  

- kartončki RESNICA in IZZIV 

Pesem: Ko bi ljudje ljubili se (Jubilate II., str. 88) 

Potek: Udeleženci sedijo v krogu. Voditelj vnaprej pripravi dva kupčka kartončkov (najbolje je, da sta 

ločena po barvi). Poleg enega je napisano RESNICA, poleg drugega IZZIV. Izbere udeleženca, ki bo 

začel (npr. najvišjega, tistega, ki ima najmanjšo nogo, tistega, ki ima najdaljše ime ipd.). Vpraša ga, ali 

bi raje resnico ali izziv. Udeleženec se odloči. Če izbere resnico, mora pošteno odgovoriti na 

vprašanje. Če izbere izziv, ga mora opraviti. 

Pripravljenih je 32 vprašanj za resnico in 30 izzivov. 

1. Povej seznam petih stvari, ki si jih kdaj kupil/a, pa nikoli uporabil/a. 

2. Kaj bi naredil/a, če bi bil/a za eno uro nasprotnega spola? 

3. Kdaj v življenju te je bilo res sram? 

4. Te je že kdaj kdo ponižal? Kaj se je zgodilo in kako si se počutil/a? 

5. Opiši najbolj čudne sanje, ki si jih kdaj imel/a? 

6. S katerim soigralcem oz. s katero so igralko bi zamenjal življenje za en teden? 

7. Za katero fizično lastnost si dobil/a največ komplimentov? 

8. Česa na svetu ne bi nikoli naredi/a, tudi če bi ti ponudili ves denar tega sveta? 

9. Katero svojo lastnost bi rad spremenil/a? 

10. Si se kdaj polulal/a v bazen? 

11. Kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredil/a, če bi bil/a neviden/nevidna? 

12. Kaj je najbolj neumna stvar, ki si jo kdaj naredil/a v družbi? 

13. S kom bi rad/a ostal/a na samotnem otoku, če bi bilo treba? 

14. Si kdaj brskal/a po nosu in potem to pojedel/pojedla? 

15. Kaj je najbolj otročja stvar, ki jo še vedno počneš? 

16. Ali si kdaj pustil/a, da je bil kdo drug kriv za stvar, ki si jo ti zakrivil/a? 

17. Kaj ljudje okoli tebe mislijo o tebi, pa to sploh ne drži? 

18. Katera je najbolj neumna stvar, na katero si čustveno navezan/a? 

19. Kaj je tvoj največji strah? 

20. Povej nekaj, česar še nikoli nisi nikomer povedal/a? 

21. Kaj v življenju obžaluješ? 

22. Z akaj upaš, da tvoji starši ne bodo nikoli izvedeli? 

23. Katere ocene v šoli si se najbolj razveselil/a? 

24. Katera učiteljica/učitelj, ki si ga imel/a, je bil najboljši? 

25. Si kdaj prepisoval/a na testu? Kako in kdaj? 

26. Kaj je najbolj zoprna stvar, ki jo počne kakšen od tvojih sorojencev? 

27. Kako dolgo misliš, da bi lahko zdržal/a brez mobilnega telefona? 

28. Ali bi kdaj izbral/a zmenek na spletni strani za zmenke? 

29. Če bi lahko enkrat odprl/a svoje podjetje, s čim bi se ukvarjal/a? 
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30. Katera javna osebnost (igralec, pevec …), ti je bila do sedaj najbolj všeč? 

31. Kaj bi naredil/a, če bi bil/a ves teden sam/a doma? 

32. Ali bi zdržal/a dva meseca, ne da bi govoril/a s svojimi prijatelji? 

 

1. Samo s komolci naredi nov fb status in ga objavi. 

2. Naredi selfie z metlo in ga objavi na vseh socialnih omrežjih. 

3. Oponašaj najbolj zoprnega učitelja, ki ga imaš. 

4. Naredi 20 gimnastičnih koles. 

5. Daj soigralcu na levi poljub na čelo. 

6. Zamenjaj srajco/majico z osebo na tvoji desni za en krog. 

7. Pojdi ven in zapoj slovensko himno najbolj naglas kot zmoreš. 

8. Teci na mestu naslednji dve rundi. 

9. Zapleši trebušni ples najbolje, kot zmoreš. 

10. Naredi 3 minute dolgo pesem o prvi stvari, ki ti pade na pamet in jo zapoj. 

11. Obnašaj se kot pes in ulovi in prinesi nazaj nekaj žogic. 

12. Izberi nekoga od soigralcev in z njim odpleši celo skladbo. 

13. Izvedi moonwalk, nekdo od soigralcev naj te posname. 

14. Po telefonu za šalo zaprosi za roko nekoga, ki ga poznaš. 

15. Povej dve res prijazni stvari o vsakem soigralcu. 

16. Naj ti vsak od soigralcev naredi frizuro in te potem slika. 

17. Obrni svoje hlače okrog in tako ostani do konca igre. 

18. imej 2 minuti dolg pogovor s poljubnim predmetom v prostoru. 

19. Ponavljaj vse, kar reče oseba nasproti tebe  naslednje tri runde. 

20. Poj, namesto, da bi govoril do konca igre. 

21. Obnašaj se kot gorila 1 minuto. 

22. Imej prst v ustih do naslednjega izziva. 

23. Pusti osebi levo od tebe, da nekomu iz imenika na tvojem telefonu napiše sms. 

24. Masiraj soseda na desni 5 minut. 

25. S polnimi usti vode povej imena vseh v prostoru. 

26. Zapri oči za 5 minut in dovoli ostalim, da ti s flomastri porišejo roke. 

27. Govori šale toliko časa, dokler se vsi v prostoru ne smejijo. 

28. Obnašaj se kot tjulen in dovoli, da te drugi hranijo. 

29. Povohaj podpazduhe poljubnega soigralca. 

30. Pokliči poljubno neznano številko in poskušaj naročiti pizzo. 

 

Vprašanja za pogovor: 

1. Kako ste se počutili med igro? Zakaj? 

2. Kaj ste raje izbirali, resnico ali izziv? Zakaj? 

3. Vas je bilo igre strah? Zakaj? 

4. Ste težko povedali resnico o sebi? Razložite. 

5. Ste o sebi in drugih med igro spoznali kaj novega? 

6. Vam nova spoznanja lahko pomagajo pri boljših odnosih, ali jih lahko kvarijo? 

7. Kdaj so nova spoznanja dobra in kdaj ne? 
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 BEREMO 

Odlomek iz knjige IMAŠ MOČ, Pripoved o Petru Klepcu, (Karmen Jenič, 2019): 

Pošteno in edino prav bi bilo, da bi si Peter hitro oprtal vrečo zlatnikov in 
se odpravil proti rodnemu kraju, kamor si je že zelo želel. Toda s svojo 
močjo, ki jo je izkazal na bojišču, si Peter ni pridobil le naklonjenosti, 
temveč tudi strah. 

Kraljevim svetovalcem je šlo malce v nos, da jih je rešil navaden, droben 
fant, ki je bil povrhu vsega še iz sosednje dežele. Poleg tega so se tudi bali, 
da bo svojo moč obrnil proti njim.  

»Vaše visočanstvo, ste morda pomislili, da se lahko Peter Klepec spravi 
tudi nad našo deželo?« 

»Zakaj bi se?« je vprašal kralj. »Rad bi šel čim prej domov in nič hudega 
mu nismo storili.« 

»Saj Tatarom tudi nismo,« je rekel drugi svetovalec. »Pa so nas vseeno 
izropali. Morda bo Klepcu zadišalo bogastvo, ki ga imamo. Morda mu ena vreča zlatnikov ne bo dovolj.« 

Kralj je razmišljal, a težko mu je bilo prelomiti obljubo. 

»Zadržimo ga na dvoru,« je vzkliknil tretji svetovalec. »Recite mu, spoštovani kralj, naj malo počaka. 
Povejte mu, da nimamo dovolj zbranih zlatnikov.« 

Kralj je zmajeval z glavo. Peter mu je bil všeč in ni si mogel predstavljati, da bi tega preprostega fanta 
vodila pohlep po denarju in želja po slavi. 

»Toda to bi bila laž,« je rekel. 

A vsi svetovalci so držali skupaj in ga v en glas prepričevali. 

»Kaj je huje? Mala laž ali to, da ostanemo brez imetja ali celo brez službe?« 

Kralj je na koncu popustil. Okleval je, ko je stopil k Petru in mu razložil, da so jim Tatari pobrali veliko 
denarja in da bo potrebno nekaj časa, da zberejo dovolj zlatnikov za njegovo nagrado. 

»Do takrat lahko ostaneš pri nas. Na dvoru boš imel hrano in prenočišče.« 

Peter Klepec je vedel, kaj sta revščina in pomanjkanje, zato je sočustvoval s kraljem. Ni prepoznal 
prevare. Sploh ni razumel, da bi se ga lahko kdorkoli bal. Moči, ki mu jo je Bog dal, ni hotel nikoli 
izkoriščati in niti pomislil ni, da bi se spravil na kralja ali dvorjane. 

Tako so minevali tedni. Ne samo tedni, minevali so tudi meseci. Petru sicer ni bilo slabo spati v grajski 
postelji in obilno jesti, a ni bil navajen gosposkega življenja. Pogrešal je mater, skrbelo ga je za svojo 
domačijo in počasi mu je začelo presedati, da kralj toliko časa odlaša s plačilom. Brez denarja pa Peter 
ni želel domov. Načrtoval je, kako bo z njim pomagal svojim ljudem in temu načrtu se ni hotel kar 
odpovedati.  

Tudi v njegovi rodni Osilnici so bili vaščani na trnih. Kaj šele Petrova mati! Vsak dan, ko je kozi vrgla šop 
sena v jasli, je rekla: »Veš, draga koza, močno pogrešam Petra. Vem, da ti ne moreš vedeti, kaj se mu 
je zgodilo, ampak vseeno … Ti ga tudi pogrešaš, kajne?«  

Koza je meketala ter mulila seno in ni vedela, kje se Peter mudi toliko časa.  

Petrova mati je vedela, da ji koza ne more pomagati, zato se ni pogovarjala le z njo. 

»Dragi Bog,« je molila. »Ti veš, kje je Peter. Čuvaj ga in mu pomagaj. Naj se čim prej vrne.« 
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*********** 

Toda Bog je njeno molitev uslišal drugače, kot je pričakovala. Nekega dne se je v mirni Osilnici zgodilo 
nekaj strašnega. V vas so vdrli vojaki. Pobrali so vse, kar jim je prišlo pod roke, vaščane pa so odpeljali 
s seboj. To ni bilo roparsko pleme. Bili so kraljevi vojaki, ki so pustošili po deželi in nabirali bogastvo, ki 
so jim ga odnesli Tatari. 

Tako se je zgodilo, da so se Petrova mama in drugi Osilničani znašli v grajskih ječah. Ko je Peter Klepec 
zagledal ta prizor, je skoraj onemel. 

»Kaj pa vi delate tukaj?« je vprašal. »In zakaj ste vklenjeni?« 

»Napadli so našo vas in nas izropali. Zdaj smo ujetniki. Nismo se mogli braniti, saj smo brez tebe 
nemočni. Zakaj si še vedno tukaj? Zakaj se nisi vrnil k nam?« 

Vaščani so bili žalostni in v njihovem glasu je Peter začutil očitek. Morda je kdo celo pomislil, da je hotel 
za vedno ostati na gradu, ker mu trda osilniška zemlja ne diši. Peter se je zato razjezil. Ne na vaščane, 
ampak na kralja in njegove služabnike. Kaj se to pravi? Rešil jih je pred okrutnim ljudstvom, a namesto 
da bi dobil plačilo, ki ga je zaslužil, je kralj celo napadel njegovo vas in vklenil njegove ljudi. 

Petra je kar odneslo h kralju. V njegovo sobano je planil s tako silo, da je služabnika pri vratih vrglo po 
tleh, kralj pa je kriknil od strahu. 

»Kaj se to pravi?« je rekel Klepec brez uvoda. »Tu me pustite čakati na plačilo, napadete mojo vas, 
pograbite vse naše imetje, moje ljudi vržete v ječo, jaz naj pa to mirno gledam. Takoj hočem plačilo in 
takoj spustite moje ljudi. Če zmorem izruvati najdebelejšo brezo, zmorem tudi dvigniti grad z vami vred 
in ga obrniti na streho!« 

Kralj je kar lezel sam vase. Čelo je imel mokro od znoja in začel je jecljati, kot se mu je to zgodilp 
vsakokrat, kadar mu je srce padlo v hlače.  

»Jjjjoj, ssseveda, Peter, tttakoj dddobiš vvrečo zzzlata.« 

»Prečastiti gospod,« je odločno rekel Peter. »Za vrečo zlata sva se dogovorila pred pol leta. Zdaj se je 
vaš dolg povečal. Tri vreče hočem. Eno za plačilo, drugo za čakanje in tretjo za vso škodo, ki so jo vojaki 
povzročili Osilnici.« 

Kralj se je še vedno ves tresel. Predstavljal si je, kako Peter Klepec njegov grad obrne na streho in se 
njegov prestol znajde na stropu. To ga je zelo skrbelo, zato je obljubil vse, kar je Peter rekel. Kar 
naenkrat je bilo na dvoru dovolj zlatnikov. Tri vreče so bile v trenutku pripravljene, grajske ječe so bile 
takoj odprte in cel dvor se je do Osilničanov vedel zelo uslužno in prijazno. Kralj jim je dal celo 
spremstvo, da so lahko čim hitreje in popolnoma varno prišli v svoj domači kraj. 

 

Pogovorimo se:  

1. Kakšna spoznanja nam koristijo? 

2. Je resnica vedno dobra? 

3. Obstaja absolutna resnica? 

4. Kako nam resnica lahko pomaga? 

5. Kaj je mišljeno z Jezusovimi besedami:«Jaz sem pot, resnica in življenje«? 

6. Ali resnica lahko boli? Lahko boli bolj kot laž? 

7. Kako sta povezani resnica in modrost? 

Pesem: Prerodi me, Gospod (Ko bi govoril jezike angelske (Jubilate II., str. 152) 
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 OZNANILO 
Prg 1,1-33 

 
Pregovori Salomona, sina Davidovega,  

kralja Izraelovega: 

 

Za spoznavanje modrosti in vzgoje, 

za razumevanje razumnih izrekov, 

za sprejemanje vzgoje k dojemljivosti, 

pravičnosti, razsodnosti in poštenosti, 

da bi dajali preprostim previdnost, 

mladeniču znanje in preudarnost. 

Poslušal jih bo modri in povečal izobrazbo, 

razumni bo pridobil izvedenost, 

da bo razumel pregovor in rek, 

besede modrih in njihova dognanja. 

 

Strah GOSPODOV je začetek znanja, 

modrost in vzgojo zaničujejo bedaki. 

Poslušaj, sin moj, vzgojo svojega očeta, 

ne zametuj nauka svoje matere. 

Kajti ljubek venec bosta tvoji glavi, 

ogrlici tvojemu vratu. 

 

Sin moj, če te grešniki zavajajo, 

se jim ne vdaj. 

Če pravijo: »Pojdi z nami, prežímo na kri! 

Postavimo nedolžnemu zasedo brez razloga! 

Pogoltnimo jih žive, kakor podzemlje, 

cele, kakor se pogrezajo v jamo! 

Našli bomo vsakršno dragoceno imetje, 

napolnili svoje hiše s plenom. 

Vrzi svoj žreb v naši sredi, 

naj bo ena mošnja nam vsem!« 

Sin moj, ne hodi z njimi na pot, 

zadrži svojo nogo pred njihovo stezo. 

Kajti njihove noge drve v hudobijo, 

hite prelivat kri. 

Zaman se namreč razpenja mreža 

pred očmi vseh ptičev: 

tako oni prežijo na lastno kri, 

postavljajo zasedo lastnemu življenju. 

Takšne so poti vsakogar, ki utrgava, 

utržek jemlje življenje svojemu lastniku. 

 

Modrost se oglaša zunaj, 

na trgih povzdiguje svoj glas, 

na stekališču ulic kliče, 

na vhodu, pri mestnih vratih izreka svoje 

izreke: 

»Doklej boste, prostaki, ljubili prostaštvo? 

Posmehljivci ljubijo posmeh, norci sovražijo 

spoznanje! 

Obrnite se k mojemu opominu, 

glejte, točila vam bom svojega duha, 

razodevala vam bom svoje besede. 

Ker sem klicala, pa ste se branili, 

iztezala svojo roko, pa se nihče ni zmenil, 

in ste zavrgli vse moje nasvete 

in niste sprejeli mojega opomina, 

se bom tudi jaz smejala vaši pogubi, 

se posmehovala, ko pride vaš strah, 

ko pride vaš strah kakor ujma, 

in pridrvi vaša poguba kakor vihar, 

ko prideta nad vas stiska in nadloga. 

Tedaj me bodo klicali, pa ne bom odgovorila, 

koprneli bodo po meni, pa me ne bodo našli. 

Zato, ker so sovražili spoznanje 

in niso marali strahu GOSPODOVEGA, 

se ne menili za moje nasvete, 

odklonili vsak moj opomin, 

zato bodo uživali sadove svojega ravnanja, 

se sitili po svojih načrtih. 

Kajti upornost bo ugonobila prostake, 

lahkomiselnost bo pokončala norce. 

Kdor pa me posluša, bo prebival na varnem, 

miren bo in se ne bo bal hudega.« 
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Pogovorimo se: 

1. Kaj je modrost? 

2. Za koga bi rekli, da je moder človek? 

3. Naštej nekaj ljudi, ki jih imaš za modre … od tega vsaj nekaj takih, ki jih poznaš. 

4. Kako pridobiti modrost? 

5. Kakšna je povezava med vedenjem in modrostjo? 

6. Je modrost povezana z dobroto? 

7. Kaj razumeš pod pojmom Božja modrost? 

8. Zaupaš v Božjo modrost tudi, če je ne razumeš? 

9. Naslanjaš svoja spoznanja na Božjo modrost? 

10. Kakšna je povezava med modrostjo in ljubeznijo? 

 

ZA VODITELJA  

  

 https://opusdei.org/sl-si/document/nadnaravna-vera 

 http://duhovna-druzina-delo.rkc.si/gradivo/Spirituelles/Apostol_Peter.pdf 

 https://katoliska-cerkev.si/nagovor-ljubljanskega-nadskofa-msgr-zoreta-pri-polnocni-sveti-masi-v-ljubljani-2017 

 https://catholicexchange.com/what-is-wisdom (v angleščini) 

 
  

 MOLITEV 

Vaja Otroci luči  

(iz knjige Moliti s telesom, dušo in duhom; Ivan Platovnjak in Jože Roblek; str. 120) 

Namen: Spoznati in izkustveno doživeti, da je edina in prava luč v življenju vsakega kristjana 

Jezus Kristus, ter poglobiti zavest, da je Kristusova luč nenehno navzoča v nas. 

Čas: 45 – 60 minut 

Prostor: Miren in tih prostor: kapela, molitveni kotiček, skupna soba za meditiranje. Ni 

priporočljivo v naravi. 

Pesem: Luč (jubilate II., str. 26, dodatek) 

Potek vaje:  

 Usedem se, zaprem oči … Sprostim se z zavedanjem svojega telesa, njegovih občutkov … 

Prepotujem vse telo. Začnem pri glavi: začutim čelo, lica, ustnice, oči, … Preidem na ramena in 

roke: najprej leva, nato desna roka, posebej se ustavim pri dlaneh … Potem se premaknem na 

stegna: začutim desnega, vse do stopal, in potem levega … Nato grem na hrbet in hrbtenico ter 

se pomikam od tilnika navzdol ... Pozoren sem na sprednji del: na prsi, prsni koš, trebuh, želodec, 

črevesje … Nekaj časa prisluškujem bitju srca in se zavedam celotnega delovanja … 

 Ko se sproščam, opazim, da zapuščam površje in se spuščam vedno globlje vase. Oddaljujem se 

od tega, kar se dogaja na površju, in odkrivam, da imam neko globino. Vedno bolj se zavedam 

dogajanja v sebi. Razlikujem med seboj in slikami, ki se pojavljajo v moji domišljiji in vznemirjajo 

https://opusdei.org/sl-si/document/nadnaravna-vera/
http://duhovna-druzina-delo.rkc.si/gradivo/Spirituelles/Apostol_Peter.pdf
https://katoliska-cerkev.si/nagovor-ljubljanskega-nadskofa-msgr-zoreta-pri-polnocni-sveti-masi-v-ljubljani-2017
https://catholicexchange.com/what-is-wisdom
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mojo meditacijo. Sebe ne enačim s svojimi občutki in s svojimi strastmi, ne enačim se s svojimi 

željami, s svojo tesnobo ali agresivnostjo. Ne enačim se s svojo utrujenostjo ali s svojimi 

spoznanji, niti s svojimi idejami. To nisem jaz, to ni moje bistvo. 

 Postopoma se poskušam zavedati prisotnosti Jezusa, ki pravi o sebi: »Jaz sem luč sveta.« On je 

»prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka.« Poskušam se izpostaviti tej luči, kakor se pri sončenju 

izpostavim soncu … Pustim, da posveti in razsvetli posamezne dele in področja mojega bitja … da 

me ogreva … da me postopoma popolnoma prežari z Božjo lučjo … za to si vzamem dovolj časa. 

Med tem lahko v sebi ponavljam: »Gospod, ti si moja luč in moja rešitev.« 

  Ko poskušam biti vedno bolj prežarjen z Jezusom, njegovo lučjo, dopustim, da ta izvor luči zasije 

v vsem mojem bitju in da postajam to, kar mi Jezus govori: »Vi ste luč sveta.« Sem pripravljen 

postati, ne iz sebe, temveč skupaj z njim, luč sveta? Če sem, poskušam v sebi prebuditi globljo 

željo po tem. Počasi ponavljam: »Jaz sem luč sveta.«; »Jaz sem otrok luči.«  Dopustim, da se 

vedno globlje zavem svojega bistva in poslanstva, da postanem to, kar sem: luč! 

 Počasi sklenem vajo. Izrečem Jezusu vse tisto, kar čutim v sebi … Odprem oči, premaknem telo … 

Dopustim, da ta vaja nekaj časa odmeva v meni … 

 Refleksija (pregled molitve … ozavestimo vse, kar se je dogajalo med molitvijo, pozorni smo na 

razvoj misli in čustev, lahko sledi pogovor z duhovnim spremljevalcem … v skupini naredimo tudi 

skupinsko refleksijo – vodja pripravi nekaj vprašanj ali simbolov, udeležence spodbudi k 

medsebojni podelitvi sadov molitve) 

Pesem: Jezus, k tebi hitim (Jubilate II., str. 20 dodatek)  

 

Oče naš 

Zdrava Marija 

Slava Očetu 

 

Pesem: Preišči me, o Bog (Ps 139) 

      D                 A             G                D 

Preišči me, o Bog, spoznaj moje srce, 

        e                      G                D  A 

preizkusi me, spoznaj moje misli! 

       D               G                    D    h 

In glej, da po slabi poti ne hodim; 

     e                   A               D 

in vodi me po poti večnosti.  
 

          D                                       A  

1. Še preden sem se rodil, si videl, 

 h                 G                D          A 

kakšen bo moj obraz, roke, srce. 

   D                               A                               G  

Stkal si me v telesu matere in vpisal v knjigo, 

              A                    D  

kakšen bo vsak moj dan. (Odp.) 
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2. Z menoj si, ko vstanem, bdiš ob meni, ko spim, 

in slišiš vse, kar govorim. 

Ni kraja ne na nebu, ne na koncu morja,  

kjer me ne bi vodila tvoja roka. (Odp.) 

 

 PREDLOG AKTIVNOSTI 

 

 OSEBNO: V naslednjem obdobju bolj pozorno spremljaj objave v medijih in družbenih 

omrežjih, ki jih spremljaš. Poskusi jih brati čim bolj kritično in če se ti zdi, da bi bila lahko objava 

enostranska, poskusi pobrskati za več informacijami z več različnih zornih kotov.  

 

 

ZA VODITELJA – evalvacija in osebno razmišljanje 

 Kako je »uspelo« tokratno srečanje z animatorji? 

 Kaj je animatorje najbolj nagovorilo?  

 Kaj bi lahko spremenili ali izboljšali? 

 Ali je katero področje v tvojem življenju, na katerem bi se lahko bolj potrdil/a, da bi bil/a bolje 

obveščen/a in bi lažje ločeval/a resnico od neresnice?  


