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 MOLITEV 

 

Prižgemo svečko  

Znamenje križa 

Dragi Jezus, v svojih molitvah te prosimo za marsikaj.  

Mnogo naših prošenj uslišiš in takrat se ti tudi znamo zahvaliti.  

Za vsakdanje stvari, ki se nam zdijo samoumevne, pa velikokrat pozabimo reči hvala.  

Odpri nam oči, da bomo znali ceniti to, kar smo in kar imamo. Amen. 
 

Oče naš // Slava Očetu // Znamenje križa  
 

Pesem: Hvali svojega Boga 

 

 VSTOPNO MESTO  

Nekdo prebere 
V času karantene se je v določenem trenutku pričela tako imenovana »psihološka faza«. 
Mnogo ljudi, še posebno starejših, je ostalo samih, saj jih niso smeli obiskovati sorodniki in 
prijatelji. Spet drugi npr. družine so bili končno več skupaj. Nekateri ljudje so kljub krizi ta čas 
pestro preživeli, pri drugih pa so se v tem času povečala nesoglasja, pretepi in celo ločitve. 
Mnogi ljudje v času karantene žal niso videli dobrih stvari, temveč predvsem slabe.  
 
Vprašanja za pogovor: 

- Kaj ti je bilo v času karantene všeč? 
- Katere stvari si v času karantene spremenil? 
- Katere stvari boš poskušal ohraniti po koncu karantene? 
- Za katere stvari, spoznanja si hvaležen, ki jih je prinesel koronavirus?  

 
 OZNANILO: Lk 17,11-19 

5. dan oratorija se bomo pogovarjali o HVALEŽNOSTI. 

  

Estera pri večerji s kraljem in Hamanom kralju razodene Hamanov maščevalni načrt.  
Kralj ukaže, naj Hamana odstranijo. Estera kralja prosi, naj izniči ukaz za poboj Judov. Ker 
Estera vztraja, da je eno s svojim ljudstvom, ji uspe s svojim pogumom rešiti življenje 
pripadnikom svojega naroda. Da ji je to uspelo je potrebovala veliko poguma in iznajdljivosti, 
pa tudi Božjo pomoč. Ljudstvo je bilo hvaležno Bogu, da jih je po kraljici Esteri rešil smrti.  

ANIMATORSKI  SPODBUJEVALNIK, 2019/20, št. 6 

HVALEŽNOST 
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Tudi Jezus nas v Lukovem evangeliju vzpodbuja, da se moramo znati Bogu zahvaljevati:  

 »Na poti v Jeruzalem je šel Jezus skozi Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo 
naproti deset gobavih mož. Od daleč so se ustavili in so vzdignili glas ter rekli: »Jezus, Učenik, 
usmili se nas!« Ko jih je zagledal, jim je rekel: »Pojdite in pokažite se duhovnikom!« In med 
potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim 
glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval; in ta je bil 
Samarijan. Jezus pa je odgovoril in rekel: »Mar ni bilo deset očiščenih? Kje pa je onih devet? Ali 
se ni našel nihče drug, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca?« In rekel mu je: »Vstani 
in pojdi! Tvoja vera te je rešila.«  

 

Pogovor: 

- Kaj se iz evangelija po Luku lahko naučimo za življenje? 
- Kdaj in za katere stvari se večinoma zahvaljujemo? 
- Komu ste bili nazadnje hvaležni in kako ste to pokazali? 
- Kdo je bil nazadnje vam hvaležen in kako se vam je zahvalil? 

 
 

 DEJAVNOST 

Vsak (ali pa vsi skupaj) si pogledamo filmček o Jezusovi prisotnosti v našem življenju in kako 

ga hitro »spregledamo«: https://www.youtube.com/watch?v=v2xwT7j1FCE 

Preberemo kratko zgodbo: 
V tretjem razredu osnovne šole so učenci dobili za domačo nalogo, da naštejejo 7 največjih 

svetovnih čudes. Ko so učenci pred razredom prebirali svoje domače naloge, so najpogosteje 

naštevali: Piramide v Egiptu, Tadž Mahal v Indiji, Panamski prekop, Grand Kanyon v Ameriki, 

Empire State Building v Ameriki, Bazilika Svetega Petra v Rimu, ter kitajski zid. Svojo nalogo bi 

morala prebrati še ena deklica. Učiteljica ji je rekla: »Si naredila domačo nalogo?« Deklica je 

dejala: »Sem!« In učiteljica jo je vzpodbudila: »Potem pa preberi katera največja čudesa si 

napisala.« Deklica je vstala in dejala: »Sedem največjih svetovnih čudes je to da vidimo, da 

slišimo, da lahko čutimo dotik, da lahko vohamo, da čutimo, da se lahko smejemo in da lahko 

ljubimo.« V učilnici je nastala tišina.  

Vse tisto, kar se nam zdi vsakodnevno in enostavno, je pravzaprav najbolj čudežno. 

Najdragocenejših stvari v življenju ne moremo niti narediti, niti kupiti. Te najdragocenejše 

stvari so nam podarjene. 

Kratek pogovor: 

- Ste kdaj čutili, da vam je Bog pomagal? Kako ste se mu zahvalili?  
- Katere stvari se nam zdijo vsakodnevne, samoumevne? 
- Za katere stvari se ponavadi Bogu pozabimo zahvaliti?  
- Za simbol hvaležnosti smo izbrali šopek. Zakaj ravno šopek? Kako je šopek povezan s 

hvaležnostjo? 

https://www.youtube.com/watch?v=v2xwT7j1FCE
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V mesecu maju, se še posebej priporočamo Mariji. Ona je naša posrednica pri Bogu. 

Velikokrat pa se tudi Njej pozabimo zahvaliti.  

Nekdo prebere: 

Alojzij Turk je v knjigi o škofu Janezu Gnidovcu zapisal: »V cerkvi v Letnici (na Kosovem) je 

čudežni Marijin kip. Ne samo katoličani ampak tudi pravoslavni in muslimani so se vedno z 

zaupanjem zbirali okrog tega kipa. In v svojih težavah prosili Marijo za pomoč in varstvo. Ljudje 

vedo povedati o mnogih čudežnih uslišanjih. Muslimanski cigani so prihajali na to božjo pot 

tudi od zdelo daleč. Rekli so, da gredo k svoji materi. Značilno je, da so muslimani znali biti bolj 

hvaležni za uslišanje, kakor kristjani. Še leta in leta po tem so romali tja v zahvalo in prinašali 

darove.« 

 Tudi mi se velikokrat pozabimo zahvaliti Mariji ali Bogu. Zato bo sedaj vsak na list 

papirja narisal šopek rož, ga pobarval in napisal 1 stvar, za katero je danes hvaležen.  

 List nalepite blizu postelje ali na pisalno mizo.  

 Vsak dan se bomo trudili in zvečer ob šopek dopisali po eno stvar, za katero smo tisti 

dan hvaležni. V molitvi se bomo zanjo zahvalili Bogu. 

 
 

 MOLITEV 

Znamenje križa 

Dragi Jezus, hvala ti za (vsak prebere, kar je napisal na list s šopkom).  

Pomagaj nam, da bomo bolj pozorni na vsakdanje stvari  

in se bomo znali zanje zahvaljevati. Amen 

  

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. 
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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 

 

Pesem: Zahvaljujte se Gospodu vsi 


