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ANIMATORSKI  SPODBUJEVALNIK 

MIR 
   

  

 KATEHEZA 
 

 

 

 

 

Cilji: 
 spoznavni: zaupanje v Boga prinaša mir 
 doživljajski:  zaupati svojemu soanimatorju 
 dejavnostni:  Izdelava simbola miru 
 
Materiali 

 listi A4, lepilo, slamice 

 Božja beseda na lističih oz. Sveto pismo za vsakogar 

 pesmarice, kitara 

 preveze za oči 
 
 
Animacijska igra za uvod (10 min): kipi 
 
Navodila: Skupino razdelimo v pare. Enemu v paru zavežemo prevezo čez oči. Drugi se postavi v 

poljubno pozo. Tisti s prevezo na očeh s tipanjem poskuša ugotoviti, kakšna je ta poza. Nato se potrudi 

postaviti ravno tako. Naredimo dva kroga. Prvič pogovarjanja ne dopustimo, drugič pa ga. 

Pogovor (20 min): 

- Kako ste se počutili tisti, ki ste imeli preveze na očeh? 

- Kako ste se počutili tisti, ki ste bili kipi? 

- Ali je bila kakšna razlika med prvim in drugim krogom? 

- Ali ste zaupali drug drugemu, ali vam je bilo neprijetno? 

- Ali je zaupanje pripomoglo k mirnejši izvedbi igre? 

- Ali je to, da ste se lahko pogovarjali pripomoglo k mirnejši izvedbi igre? 

- Komu v življenju zaupaš? Komu najbolj zaupaš? Komu zaupaš celo svoje življenje? 

- Katerim institucijam zaupaš? Zakaj in zakaj ne? 

Pesem: Mir potuje (Jubilate II., str. 105)  

 
Odlomki Božje besede (20 min)  
 

Joz 1,9  
Ali ti nisem ukazal, krepak in odločen bodi? Ne boj se in se ne plaši; kjer koli boš hodil, bo s teboj 

Gospod, tvoj Bog.« 

Ps 56,3  
Moji nasprotniki ves dan teptajo, da, mnogi se zviška bojujejo zoper mene. 
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Jn 14,1 
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! 

 

Poizkus: Naredimo preizkus s kozarcem in vodo. V kozarec natočimo vodo popolnoma do roba. Nato 

na kozarec položimo kartonček, ki mora biti dovolj velik, da pokrije vso odprtino kozarca. Kartonček 

primemo z roko in kozarec počasi obrnemo. Spustimo kartonček. Kartonček sam od sebe zadržuje vodo 

v kozarcu, ki je obrnjen na glavo. (Trik prej sami preizkusite)  

 
Vprašanja za pogovor 

- Kaj si misliš o poskusu in zakaj smo ga naredili na tem mestu? 

- Ali zaupaš Bogu? Kaj mu zaupaš?  

- Ali zaupaš Bogu takrat, ko si v stiski? Zakaj? 

- Ali zaupanje v Boga prinaša mir v tvoje življenje? Kako? 

- Ali tudi zaupanje ljudem prinaša mir v tvoje življenje? Kako? 

- Ali bolj zaupaš ljudem, če zaupaš Bogu? Zakaj? 

- Kaj je zate mir?  

- Kako se trudiš za mir v sebi in za mir med svojimi bližnjimi? 

- Marija je Kraljica miru. Kaj meniš zakaj? 

 
Razmišljanje 

V tem življenju Boga ne vidimo z našimi telesnimi očmi, vsaj ne direktno. Vidimo in čutimo ga na mnogo 

drugih načinov. Zato se nam velikokrat zdi, da moramo delati slepi in sploh ne vemo, kaj bi morali storiti, 

da bi bilo dobro. Zato »tipamo« skozi življenje in se trudimo narediti najbolje, kot zmoremo. To v naša 

življenja vnaša strah in strah vnaša nemir. Mnogo bolje je, če lahko poleg lastnega »tipanja« slišimo še 

glas z navodili. Za nas, kristjane, je to gotovo Božja beseda. In zgledi svetnikov. Marija je bila tak človek. 

Zaupanje v Boga ji je prinašalo mir, ki ga je za svoje poslanstvo res potrebovala. Marijino zaupanje v 

Boga je pripomoglo k odrešenju nas vseh. Marija še vedno zaupa v Boga, ko se nanj obrača z vsemi 

našimi prošnjami. 

 

 SKUPNA MOLITEV 
 

Križ 

 

Pesem: Mir vam dajem (Jubilate II., str. 106) 

Dejavnost: Vsak udeleženec dobi list papirja in slamico ter 

nekaj lepilnega traku. Izdela si golobico oz. goloba miru, kot 

kaže slika. 

Na golobico/goloba miru naj vsak zapiše, kaj v življenju mu 

prinaša mir. Poleg tega naj zapiše tudi zahvalo in prošnjo na to 

temo. Ko vsi končajo, se posedejo za molitev v krog.  
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Vrstica Božje besede: Mt 5,9 - Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. 

Kratka tišina 

Pustimo nekaj minut za razmislek o prebrani vrstici.  

Branje misli 

Nato po vrsti vsak prebere eno od treh stvari, ki jih je zapisal na goloba/golobico (kaj mu prinaša mir 

ali zahvalo ali prošnjo). Potem simbolično pihne svojo golobico proti Bogu (to je v sredo prostora). 

Oče naš 

Zdrava Marija 

Slava Očetu 

Marija kraljica miru…. prosi za nas 

Križ 

Pesem: Marija skoz življenje (Jubilate II., str. 250) 

 

 PREDLOG AKTIVNOSTI ZA SKUPINO oz. POSAMEZNIKA 
 

 MARIJA ROMARICA: V sami pripravi na oratorij lahko organizirate »romanje« Marije od 

animatorja do animatorja. Vsak večer jo vzame drug animator (druga družina) in ob tem kipu 

zvečer molijo.  

 Lahko je spodbuda, da se dobijo pri tistem animatorju, ki gosti Marijo, tudi drugi 

animatorji in imajo tam še kakšno drugo dejavnost, film o Mariji ipd. 

 Med samim oratorijem pa bi lahko kip oziroma podoba »romala« med otroki 

(družinami), kar bi bila lepa animacija med družinami. Pri vseh teh pobudah je 

pomembno, da so stvari lepo pripravljene in dobro obrazložene.  

 


