ANIMATORSKI SPODBUJEVALNIK
VESELJE

 KATEHEZA
Cilji:
spoznavni: Jezusov rojstvo je razlog našega veselja
doživljajski: Ko dajem, doživljam notranje veselje
dejavnostni: Trudil se bom, da bom okoli sebe širil veselje

Materiali:
 pisala, papir A4,
 čajne svečke, večja sveča, vžigalnik, škarje
 knjižice (natisnjene)
 glasba (po potrebi)
 pesmarice, kitara

(10 min) Animacijska igra za uvod:
Udeležence razdelimo v skupine po 3 do 5 ljudi. Vsaka skupina mora napisati listo z naslovom »Deset
razlogov, da sem bil/bila danes vesel/vesela. Ko vse skupine napišejo svoje sezname, jih na glas
preberemo.

(30 min) Dejavnost: Kupčija z zamenjavo
Predpriprava: Igra zahteva predpripravo, ki jo je mogoče izvesti na različne načine (npr. na enem od
prejšnjih srečanj, po sms, po elektronski pošti ali po socialnih omrežjih). V sporočilu naj bo zapisano
ali povedano tole: »Naslednjič naj vsakdo izmed vas s sabo prinese 5 predmetov. To so lahko stare,
neuporabne stvari, lahko pa tudi predmeti, ki vam nekaj pomenijo. Računati pa morate na to, da
predmeti potem ne bodo več vaši. Namesto tega pa boste imeli nekaj drugih. Doma skrbno premislite
katere predmete boste prinesli s seboj.«
Izvedba: Ko začnemo z dejavnostjo, udeležencem povemo, da bomo dajali in sprejemali ter
ugotavljali kako se pri tem počutimo. Vsak bo položil svojih pet predmetov na tla in zraven na listek
napisal svoje ime. Med vajo udeleženci NE smejo govoriti. Prav tako se NE smejo sporazumevati s
kretnjami ali mimiko. Lahko zapustijo svoj prostor in začnejo menjavati predmete. To pomeni, da
lahko enega izmed svojih predmetov zamenjajo za enega, ki ga je prinesel nekdo drug. Menjava je
vedno ena-ena. To lahko naredijo brez lastnikovega dovoljenja. Ugotovijo naj, kaj jih privlači in kaj so
pripravljeni dati. Ko predmet zamenjajo, ga prinesejo na svoje mesto. Seveda se lahko zgodi, da bo ta
pravkar zamenjani predmet zanimiv za koga drugega. Lahko pa ta predmet še enkrat (ali večkrat)
dobijo nazaj. Pomembno je, da imajo pri sebi vedno le en predmet, tako da so na mestu posameznika
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vedno štirje predmeti. Imajo 30 minut časa (lahko tudi manj, če nimate dovolj časa ali če so
udeleženci prej zadovoljni z menjavami). Končamo, ko so vsi zadovoljni z menjavami.

Nato sledi pogovor v krogu:
-

Ste zadovoljni? Imate občutek, da ste dobili nazaj, kar ste dali?

-

Je sedaj bolje, kot je bilo prej?

-

Ste se z lahkoto poslovili od svojih predmetov?

-

Ste prinesli s sabo za vas neuporabne predmete ali take, ki vam nekaj pomenijo?

-

Kaj mislite o predmetih drugih udeležencev?

-

Ste dobili nazaj, kar ste dali?

-

Ste dobili, kar ste želeli?

-

Ste se težko poslovili od svojih predmetov?

-

Imate sedaj druge predmete kot na začetku ali so to vaši začetni predmeti?

-

Ste bili kakšnega predmeta še posebno veseli?

-

Ali ste s svojimi predmeti komu naredili veselje? Zakaj?

-

Kaj je za vas veselje?

-

Kaj je zanj potrebno?

Sklep pogovora:
Marija je začetek našega veselja, saj je sprejela odrešenika in nam s tem odprla pot v večno srečo, pa
tudi v srečo, ki si jo, z Božjo pomočjo, gradimo tu na zemlji.

 SKUPNA MOLITEV


Navodilo pred začetkom molitve (5 min)

Molitev je narejena kot kratka puščava. Zato mora voditelj že prej pripraviti knjižice po priloženih
navodilih. Molitev se začne s tem, da udeležencem poveste, da bodo imeli 20 minut časa, da so sami z
Božjo besedo. Vsak bo dobil knjižico (glej prilogo), v kateri bodo odlomki iz Svetega pisma in kratka
navodila za delo. Vsak naj dela in premišljuje tisto, kar se ga najbolj dotakne. Edina naloga, ki velja za
vse je, da vsak pripravi prošnjo oz. zahvalo kot je zapisano v knjižici. Udeležencem pustite, da si
najdejo svoj prostor za premišljevanje. Lepo je, da je v prostoru tema (oz. vsaj malo luči) in si vsak za
svojo razsvetljavo prižge ob svečki pri križu oz. sredi prostora ali kjerkoli je že osrednji prostor molitve,
svojo manjšo svečko, ki mu nato sveti ob premišljevanju.
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Način izdelave knjižice



Potek molitve

Križ
Pesem: Čakaj in moli Boga (Jubilate II., str. 8 – dodatek)
Navodila udeležencem in puščava
Pesem: Magnificat (Jubilate II., str. 236), ki pomeni zbiranje nazaj v skupino
Prošnje ali zahvale v krogu
Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.
Začetek našega veselja… Prosi za nas
Pesem: Marija, ti mati si moja (Jubilate II. str. 104)

AS_malo občestvo december_2016

 PREDLOG AKTIVNOSTI ZA SKUPINO
Kot skupina se odločite za eno nalogo, pri kateri boste razveselili ljudi, ki to najbolj potrebujejo.
Morda lahko priskočite na pomoč kakšni starejši osebi, obiščete dom za ostarele ali pa kakšno drugo
ustanovo v vašem kraju. Ni potrebno, da je veliko. Preprost obisk in čas, ki ga namenimo drugim je
vreden veliko več kot pa kakršnakoli materialno darilo.
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