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ANIMATORSKI  SPODBUJEVALNIK 

 NENAVEZANOST     
    

  

   

 KATEHEZA 
 

Materiali: 

 Dražitveni list in vsi pripomočki za dejavnost (glede na možnosti) 

 projektor ali TV, pripravljeni odlomki video 

 pesmarice, kitara 

 Sveto pismo  
 
 

ZA VODITELJA: Iz življenja Friderika Baraga 

V septembru leta 1833 je prepustil postojanko drugim, sam pa odšel ob Grand River (Veliki reki) in 

ustanovil novo misijonsko postojanko. Tamkajšnje ljudi so belci skvarili z žganjem in svojo 

nenravnostjo. Belci so bili besni na Baraga, ker so imeli zaradi njegovih uspehov manj trgovanja z žganjem, in so ga 

hoteli ubiti. Ob tem napadu je naredil zaobljubo, da bo vse življenje abstinent. Ker je Baraga širil omiko med 

Indijanci, je bil v napoto tudi državi, ki je pritisnila na škofa, da je moral oditi. 

 
Dejavnost: 

Vsak udeleženec dobi »dražitveni list«, na katerem so »predmeti« za katere lahko licitira. Pojasnite jim, da imajo na 

razpolago 2000€ (če imate kje pri roki Monopoli, lahko vzamete denar od tam). Najmanjša vsota, za katero lahko 

kupujete je 100€ in to je tudi najmanjša vsota za katero lahko višate ceno. Dajte udeležencem čas, da si ogledajo 

seznam in si označijo za kaj in za koliko bi radi porabili svoj denar. Med dražbo beležite za koliko so udeleženci kupili 

posamezne »predmete«. Potem se začnete igrati klasično dražbo. Ko ste licitirali vse »predmete«, bo ostal kakšen 

udeleženec s precejšnjim ostankom denarja. Vsak, ki mu je ostalo vsaj 500€, lahko na koncu kupi eno od treh 

skrivnostnih škatel. Posamezno škatlo lahko kupi več kot en udeleženec. (vsak, ki ima še 500€ lahko kupi eno od 

škatel… kar pomeni, da je vsake od škatel več kosov… škatle lahko samo natisnete in na drugo stran napišete, kaj je 

notri) Za škatle se ne licitira.  

1. škatla vsebuje: Kupili ste loterijski listek, ki je zadel 1000000€. 

2. škatla vsebuje: Opustili ste srednjo šolo (študij) in sprejeli službo z minimalno plačo brez možnosti napredovanja. 

3. škatla vsebuje: Maturirali ste, šli na fakulteto in dobili službo z dobro plačo, vendar dela, ki ga opravljate, ne 

marate. 

Dejavnost naj bi pokazala, kaj nam je v življenju pomembno. Za kaj bi dali svoj denar. Tisti, ki jim je denar ostal, 

nimajo močnih ciljev, ali pa ti niso bili na listi. Skrivne škatle na koncu dražbe so zato, da pokažemo, da nas bo 

življenje, če smo brez ciljev in vrednot, metalo sem in tja neodvisno od naše volje in prepričanj. Če ti na koncu 

dražbe ostane denar, potem si nobenega od »predmetov« nisi zares želel. Sistem vrednot in postavljeni cilji 

pomagajo usmerjati naše življenje, kamor si želimo. 
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ZA VODITELJA: 
https://www.iskreni.net/forumi/druzinski-vsakdan/obremenjenost-z-materialnim-3364.html    

 
           http://www.druzina.si/flip/revije/magnificat/2015/10m/files/basic-html/page8.html 

 
http://opusdei.org/sl-si/document/tema-38-deveta-in-deseta-bozja-zapoved/ 

 
Pesem: O nepričakovani dar  (Jubilate II., str. 133) 

 

Odlomek iz Svetega pisma: Skrb in strah (Mt 6,25–34.19–21) 

22 Nato je rekel svojim učencem: »Zato vam pravim: Ne skrbite za življenje, kaj boste jedli, in ne za telo, kaj boste 

oblekli. 23 Saj je življenje več kot jed in telo več kot obleka. 24 Pomislite na vrane: ne sejejo in ne žanjejo. Nimajo 

ne shrambe ne žitnice in vendar jih Bog hrani. Koliko več kakor ptice ste vredni vi! 25 Kdo izmed vas pa more s svojo 

skrbjo podaljšati svoje življenje za komolec? 26 Če torej ne zmorete niti najmanjše reči, kaj ste v skrbeh za 

drugo? 27 Pomislite na lilije, kako rastejo. Ne delajo in ne predejo, toda povem vam: Še Salomon v vsem svojem 

veličastvu ni bil oblečen kakor katera izmed njih. 28 Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri 

vržejo v peč, koliko bolj bo vas, maloverni! 29 Zato tudi vi ne iščite, kaj boste jedli in kaj boste pili. Ne delajte si s 

tem skrbi! 30 Vse to namreč iščejo narodi sveta. Vaš Oče vendar ve, da to potrebujete. 31 Iščite njegovo kraljestvo 

in to vam bo navrženo. 32 Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo. 33 Prodajte svoje 

premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne 

približa in kjer molj ne razjeda. 34 Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.« 

 
Pogovor: 

1. Kakšen je tvoj odnos do materialnih in duhovnih dobrin? 

2. Kako težko se odpoveš kaki stvari? Katerim stvarem se odpoveš lahko in katerim težko? 

3. Zakaj bi se morali znati odpovedovati? 

4. Ali se j dobro kdaj odpovedati tudi kakšni nematerialni stvari? Kateri? 

5. Ali zaupaš Bogu, da bo poskrbel zate? Razloži. 

6. Kaj je zate največji zaklad? Čemu se res nočeš odpovedati? 

7. Kako v praksi izvajati, kar Jezus želi od nas v tem odlomku? 

 
Pesem: Ti si spremenil  (Jubilate II., str.195) 

 
 

 MOLITEV 
 
Križ 

Odlomek Svetega pisma: Življenje prvih vernikov 

42 Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. 43 Vse pa je v duši navdajal 

strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj. 44 Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse 

skupno: 45 prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. 46 Dan za dnem so 

se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim 

srcem. 47 Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje. 

https://www.iskreni.net/forumi/druzinski-vsakdan/obremenjenost-z-materialnim-3364.html
http://www.druzina.si/flip/revije/magnificat/2015/10m/files/basic-html/page8.html
http://opusdei.org/sl-si/document/tema-38-deveta-in-deseta-bozja-zapoved/
javascript:openref('/biblija.cgi?set=2&l=sl&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=14&m=%4D%74+6,25%E2%80%9334.19%E2%80%9321');
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Vsakemu damo za nalogo, da v tišini razmisli, čemu bi se bil pripravljen odpovedati v dobro svojih bližnjih. Sledi 
tišina 
 

Nato sledi desetka (ali več…odvisno od števila udeležencev) rožnega venca. V vsaki Zdravi Mariji je vzklik:…, ki mi 

pomaga, da se odpovedujem _____(vsak pove čemu). 

 

Slava Očetu … 

 

Križ 

 

Pesem: Zamenjam vse skrbi (Jubilate II., str.70 dodatek) 

 

  

 PREDLOG AKTIVNOSTI 
 

 RAVEN SKUPINE ALI ŽUPNIJE: Povabite primernega gosta (morda nekoga, ki je ozdravljen od zasvojenosti 

z alkoholom, drogo, pornografijo, igralništvom,…) ali pa strokovnjaka, ki se ukvarja z različnimi 

zasvojenostmi. Predstavi naj problematiko, osebno izkušnjo, možne zanke ter »rešitve« tega problema.  

 

 OSEBNA RAVEN: iskreno »prečesaj« svoje življenje in si izpiši stvari, kjer si »nesvoboden« ali navezan na 

določeno stvar. V duhu postnega časa se eni od stvari poskušaj odpovedati.    

 

 

 

 

ZA VODITELJA – evalvacija in osebno razmišljanje 

 Ali sem sam osebno svoboden in nenavezan? 

 Sem bil na današnjem srečanju glede tega iskren? 

 Kako je »uspelo« tokratno srečanje z animatorji? 

 Kaj je animatorje najbolj nagovorilo?  

 

 


