ANIMATORSKI SPODBUJEVALNIK
DAROVANJE

 KATEHEZA
Cilji:
spoznavni: Bog se daruje za vsakega izmed nas
doživljajski: Ko daruješ tudi sam prejmeš.
dejavnostni: Molitev za Bogu posvečene osebe
Materiali:
 bonboni različnih barv (dovolj za vse)
 darilo – čokolada Merci, papir, lepilni trak, vprašanja
 pisala, papir A4 ali manjši format
 »mašnice«, pisani trakci ali rafija
 križ, čajne svečke, vžigalnik
 skupna molitev na listih
 pesmarice, kitara
(10 min) Animacijska igra za uvod:
Potrebujete majhne bombončke različnih barv (npr. M&M ali Skitle ipd.) Za vsakega udeleženca naj
bo vsaj pet bombončkov iste barve.
Dejavnost: Zamenjava
Vsak naj dobi enako število bombončkov različnih barv (najmanj 5). Naloga vsakega je, da zamenja
bombončke tako, da ima na koncu vse enake barve. Naenkrat lahko zamenjate le en bombon. Z isto
osebo ne smete menjati dvakrat. (razen, če je oseb manj kot 6). Pri vsaki menjavi morate drug
drugemu povedati nekaj o sebi. Ko nekdo zbere vse bombončke enake barve, jih lahko poje.
Pesem: Si videl zvezdice (Jubilate II. str. 49 - dodatek )
(30 min) Dejavnost: Darilo
Predpriprava: Izberemo »darilo«, ki se ga da razdeliti med vse udeležence - npr. čokolado Merci.
Darilo zavijemo v ovojni papir, da se ne vidi, kaj je (zavijemo ga v veliko plasti papirja z veliko
lepilnega traku). Na vsakem sloju papirja naj bo zapisano ali nalepljeno vprašanje. Slojev papirja mora
biti več kot dvakrat večje od števila udeležencev.
Izvedba: Udeleženci se usedejo v krog. Izžrebamo ali določimo prvega, ki bo odvil eno plast papirja in
odgovoril na prvo vprašanje. Nato naj poda zavitek desnemu sosedu, ki odvije naslednjo plast in
odgovori na vprašanje. In tako naprej dokler »darilo« ni povsem odvito. Zadnje vprašanje na zadnjem
ovoju naj bo: »Če prideš do darila, ali boš vsebino delil z ostalimi ali ne?« Zadnji udeleženec se nato
odloči ali bo razdelil vsebino darila ali ne.
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Dovolite tudi replike in dodatna vprašanja udeležencem tistemu, ki ima v tistem momentu zavoj in s
tem besedo.
Predlogi vprašanj za na ovojne liste:
-

Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo darilo?
Kdaj po navadi dobivaš darila?
Ali imaš rad darila presenečenja?
Kakšna darila najraje dobivaš?
Ali raje podarjaš ali dobivaš?
Zakaj se obdarujemo?
Ali je obdarovanje isto kot darovanje? Zakaj?
Kaj je darovanje?
Najdi primer darovanja in ga povej.
Kaj pomeni darovati se?
Ali se kdo daruje zate?
Ali se ti daruješ za koga?
Kako se daruješ za druge? (če seveda se)
Katere vzornike v darovanju imaš? Zakaj?
Kaj nam prinaša praznik Jezusovega darovanja v templju?
Kaj daruješ Bogu? (če mu kaj)
Kaj čutiš, da Bog daruje tebi?
Kaj meniš o darovanju svojega življenju Bogu kot npr. duhovnik ali redovnica?
Kaj za vse nas pomeni Jezusovo darovanje na križu?
Kako razumeš stavek: »Ni večje ljubezni kot je ta, da da kdo svoje življenje za svoje
prijatelje«?

Sklep pogovora:
Marija je skrinja zaveze. Po njej se je izpolnila zaveza, ki nam jo je Bog dal. In ta skrinja je vsebovala
največji dar, ki ga sploh lahko dobimo – Jezusa in odrešenje, ki je po njem prišlo na svet.

 SKUPNA MOLITEV


Navodilo pred začetkom molitve (5 min)

Na sredo molitvenega prostora postavimo križ, lahko pa mu dodamo tudi »mašnico«, ki jo
obrazložimo kot simbol za Jezusovo darovanje na križu za vsakega izmed nas. Nato damo vsakemu
udeležencu manjši list papirja in pisan trakec ali kos rafije.


Potek molitve

Križ
Pesem: Darujem ti (Jubilate II., str. 34)
Svetopisemski odlomek: Jezusa darujejo v templju (preberemo skupaj)
22 Ko

so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da
bi ga postavili pred Gospoda, 23 kakor je zapisano v Gospodovi postavi: Vsak moški prvorojenec naj se
imenuje svet Gospodu, 24 in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi: dve grlici ali dva
golobčka.
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25 Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je
Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. 26 In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti,
dokler ne bo videl Gospodovega Mesija. 27 V Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete
Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, 28 ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in
rekel:
29 »Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika
po svoji besedi v miru,
30 kajti moje oči so videle tvojo rešitev,
31 ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev:
32 luč v razodetje poganom
in slavo Izraela, tvojega ljudstva.«
33 Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. 34 Simeon jih je blagoslovil in rekel
Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki
se mu nasprotuje, 35 in tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«
36 Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem
devištvu je sedem let preživela z možem, 37 nato pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let.
Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu. 38 Prav tisto uro je stopila
tja in zahvaljujoč se slavila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odkupitev
Jeruzalema.

Premislek ob BB:



Mlade povabimo, da vsakdo na glas izreče, ponovi kakšno besedo ali stavek iz prej
prebranega odlomka, ki ga je posebej nagovoril.
Nato jim pustimo nekaj minut za razmislek o prebranem. Nato naročimo vsakemu, da na listič
napiše zahvalo Bogu za vse darove in nekaj kar sam prinaša Bogu kot dar. Nato naj vsak zvije
papir v rolico in ga zaveže s trakcem. Darilce naj nato vsak prinese pred križ.

Skupna molitev: Izročam ti svoje srce (Prihajam k tebi, str. 22)
Gospod, izročam ti svoje srce.
Populi iz njega plevel!
Sežgi v njem vso umazanijo!
Prečisti v njem nečisto kri!
Utišaj v njem nenadne viharje in divje plamene!
Postavi pokonci vse strto in zvito!
Gospod, darujem ti svoje življenje: vzemi ga vsega!
Tvoja ljubezen naj bo v meni ogenj,
ki me bo očiščeval,
svetloba, ki me bo vodila!
Moč, s katero se bom bojeval,
potrpežljivost, s katero bom trpel!
Pobuda, s katero bom deloval,
voljnost, s katero te bom ubogal!
Voljo, s katero se bom bojeval za pravico,
in umirjenost, s katero bom sprejemal vse,
kar me bo doletelo.
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Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.
Skrinja zaveze… Prosi za nas
Pesem: Njega nosila si (Jubilate II. str. 38 - dodatek )

 PREDLOG AKTIVNOSTI ZA SKUPINO oz. POSAMEZNIKA




Kot skupina ali posamezniki se lahko odločite, da boste v tem mesecu ob koncu vsakega
srečanja ali pa vsak večer nekaj zmolili za Bogu posvečene osebe (redovnike, duhovnike,
misijonarje). Tej molitvi lahko dodate tudi prošnjo za nove poklice, za moč odločitve, …
Kot skupina se lahko odločite in obiščete enega od redov Bogu posvečenih oseb (redovnike,
samostan, družba apostolskega življenja …). Pri tem si lahko pomagate tudi s to povezavo
http://korus.rkc.si/index.php/content/display/154/20/20
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