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Uvod  

Raul Izquierdo, mednarodni koordinator 

Naslednji dan je Janez spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. 
Ozrl se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glej, Božje Jagnje!« Učenca 
sta slišala, kar je rekel, in odšla za Jezusom. Jezus pa se je obrnil, in ko je 
videl, da gresta za njim, jima je dejal: »Kaj iščeta?« Rekla sta mu: »Rabi 
(kar v prevodu pomeni učitelj), kje stanuješ?« Rekel jima je: »Pridita in 
bosta videla.« Šla sta torej in videla, kje stanuje, ter ostala pri njem tisti 
dan. Bilo je okrog štirih popoldne. (Jn 1,35-39)  

Ta programski zvezek za leto 2021-2022 je pripravilo dvanajst ekip 
mladih (ena za vsak mesec) z njihovimi mednarodnimi vicekoordinatorji, 
z našim mednarodnim duhovnikom Don Marcom, pod koordinacijo naše 
generalne tajnice Corinne, s sekretariatom, ilustratorjem in prevajalci. 
Vsem se zahvaljujem za njihovo delo in zanos s katerim so izpeljali ta 
projekt. Zato prosim vse skupine družine Vere in luči po svetu, da, ko 
boste pogledali to knjižico, ko jo boste uporabljali in delali z njo, to 
storite s srcem polnim hvaležnosti in da jo odprete kot odpremo 
občutljivo darilo. 

Naslov programskega zvezka “Pridite in poglejte” je bil tudi tema našega 
mednarodnega srečanja mladine v Guardamaru (Španija) poleti leta 
2017. Zdelo se nam je primerno, da je temu tako sredi praznovanja naše 
petdesetletnice in da knjižico pripravijo mladi s celega sveta, od katerih 
mnogi začenjajo prevzemati odgovornosti v našem gibanju. Spomnimo 
se tega prizora: Jezus vpraša dva mlada človeka, ki mu sledita: “Kaj 
iščeta?” In onadva, ki hočeta spoznati Jezusa, kaj dela, kaj govori… ga 
vprašata: “Kje prebivaš?” Jezus jima ne poda govora ali dolge razlage 
ampak jasno in neposredno povabilo: “Pridita in poglejta!”. Onadva 
sprejmeta to povabilo in ostaneta z njim. 

Vprašanje in povabilo od Jezusa. Vprašanje “Kaj iščeta?” nam pove o 
tem, kar si vsak od nas želi, o tem, kar potrebujemo in nato o tem, kar 
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iščemo. In ne glede na to, kaj se zgodi, nas Jezus povabi: “Pridite in 
poglejte.”. To vprašanje od nas zahteva odgovor. Ta dva učenca sta šla 
tja, sta videla in ostala. Kaj pa mi? 

Pogosto, ko hočemo nekomu pojasniti, kaj je Vera in luč, na splošno 
rečemo: zelo težko je razložiti, kaj smo, kaj delamo z besedami, najbolje 
je, da prideš in sam vidiš. In vemo, da je to najboljši način, da spoznamo 
Vero in luč. 

V tem programskem zvezku vas bo spremljalo dvanajst oseb z njihovimi 
imeni in njihovo zgodbo. Poznali so Jezusa in z njim delili del svojega 
življenja. To so žene in možje, ki jih je Jezus poklical in so mu sledili. Z 
njim so molili, sedeli za isto mizo in z njim govorili. Poslušali so Jezusa, 
videli, kako je blagoslovil kruh, objel otroke, ozdravil bolne… gotovo so 
se z njim tudi smejali in jokali. Toda teh dvanajst oseb ni tako različnih 
od nas žena in mož današnjega časa, ki živimo v letu 2021. Tudi nas je 
Jezus poklical in tudi mi mu hočemo slediti in biti z njim. Hočemo, da so 
naše sanje njegove sanje in verjamemo, da živi v središču naših malih 
skupnosti Vere in luči in v središču našega obstoja. Jezus tudi danes klice 
žene in može iz mesa in krvi, krhke, z vseh poti življenja. O tem beremo 
v evangeliju in to doživljamo v naših življenjih. Kot te osebe smo bili tudi 
mi poklicani, da pričujemo in oznanjamo Božjo Ljubezen do vsake osebe, 
z njenimi omejitvami in krhkostjo. 

Toda dovolj govorjenja, pridite sami in poglejte! 
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Pripravljalne ekipe 2021-2022 

1. Marija magdalena: Filipini 

 

2. Janez: Madžarska 

 

3. Peter: Kanada 

 

4. Zahej: Mehika, Brazilija, Peru 

 

5. Bartimej: Italija 
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6. Nikodem: Danska 

 

7. Dobri Samarijan: Srednji vzhod 

 

8. Stotnik: Poljska 

 

9. Dobri razbojnik: Belgija 

 

10. Marta in Marija: Francija 
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11. Matej: Sejšeli 

 

12. Juda: Portugalska 

 

Illustrations: Silvija Knezekytè 

 

 

 

 

 

Faith and Light International 

Slovenski prevod: Vera in luč Slovenija 

Prevajalci: Nada Jurkovič, Irena Matajc, Sonja Simonič Puc, Silva Kuzman, 
Tanja Volk, Mojca Čušin, Mitja Mrzljak 
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1. Marija Magdalena 

 

Beseda meseca 

Bilo je navadno jutro na začetku tedna. Marija Magdalena je šla z Marijo, 
Jakobovo materjo in Salomo k grobu, da bi mazilila Jezusovo telo. Ko so 
prišle tja, je bil grob odprt in Jezusovega telesa ni več bilo tam. Marija 
Magdalena si ni nikoli mislila, da bo priča temu, kar je pisalo v Pismih: 
Jezus mora vstati od mrtvih. Preprosto je mislila, da je Jezusovo telo 
nekdo vzel. 

Jezus se ji je približal in rekel: “Žena, zakaj jokaš? Koga iščeš?” Ker je 
mislila, da je vrtnar, je odgovorila: “Če si ga ti odnesel, mi povej, kam si 
ga položil in ga bom jaz vzela.” Jezus ji je rekel: “Marija!”. Obrnila se je 
in mu rekla v hebrejščini: “Rabuni!”, kar pomeni Učitelj. Jezus ji je rekel: 
“Ne dotikaj se me, ker še nisem šel k Očetu. Pojdi pa k mojim bratom in 
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jim reci, da grem k mojemu Očetu in vašemu Očetu, k mojemu Bogu in 
vašemu Bogu.” 

Marija Magdalena je šla in oznanila učencem: “Videla sem Gospoda!” In 
povedala jim je , kar ji je naročil (Jn 20, 15-18). 

Predstavljajte si veselje v njenem glasu, ko je izrekla te besede: “ Jezus 
ni izginil, vstal je.” Predstavljajte si njen obraz, tako vznemirjen in vesel, 
ko je prepoznala Jezusa; veselje, ki ga je občutila in radost, ko je drugim 
sporočila, čemur je bila priča. Ko so učenci izvedeli, da je živ in da ga je 
videla, ji niso hoteli verjeti (Mk 16, 11). Vsakdo, ki bi izvedel, da naj bi 
nekdo drug oživel, bi dvakrat premislil o tem ali pa bi dvomil, dokler ne 
bi sam videl. 

Kot Marija Magdalena tudi mi v skupinah vidimo Jezusa v vsakem od nas. 
On živi v nas. Govori nam po evangelijih. Njegovo navzočnost čutimo pri 
vsakem praznovanju Vere in luči. 

Odlomki iz Svetega Pisma 

Jn 20, 11-18 

Mk 16, 1-11 

Dobrodošlica in snidenje 

Oseba s posebnimi potrebami je oblečena kot Jezus in ena od mater kot 
Marija Magdalena. Stojita pri vhodu v sobo. 
Ob prihodu vsakdo prime Jezusa za roko. 
Kot pozdrav si zunanjo stran njegove dlani 
položimo na čelo. Enako naredimo pri 
Mariji Magdaleni. Ta gesta, ki je znana pod 
imenom “Mano po” ali “Pagmamano”, se 
uporablja v filipinski kulturi kot znamenje 
spoštovanja do starejših in kot prejem 
njihovega blagoslova. 
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Delitev 

Skupaj 

Oživimo odlomek iz Janezovega evangelija. 

V malih skupinah 

Ali si bil kdaj priča dogodku, kjer se je izkazalo Božje dejanje? kako si to 
sporočil svojim prijateljem in svoji družini?Ali so ti takoj verjeli? 

Predstavljaj si žalost Marije Magdalene, ko je videla da so njenega 
gospoda vzeli iz groba? Ali si kdaj občutil občutek izgube ljubljene osebe, 
ki je umrla? Kako si se soočil s to izgubo? Ali če je bila oseba zelo bolna, 
kaj si občutil, ko si jo videl? 

Kot apostoli, ki so dvomili, da je Jezus vstal, ali si imel kdaj dvome o svoji 
veri in kako si jih premagal? 

Umetniška delavnica 

Sestavljanka Marije Magdalene in Jezusa 

Šopek za čas molitve (glej dodatek) 

Praznovanje 

Igra: Kaj vidim na tebi 

Sedimo v krogu. vsakdo prejme list papirja in pisalo. Ta papir nalepimo 
ne hrbet soseda. Drug za drugim napišemo besedo, ki po našem mnenju 
označuje to osebo. Nato gre vsak na svoje mesto, si sname papir in lahko 
vidi, kaj drugi vidijo na njem. 
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Molitev 

Jezus nam daje več poguma, da bi oznanjevali resnico evangelija 
osebam, ki so izgubljene, brez upanja in same. Pomaga nam, da 
razdajamo ljubezen okoli nas, kot to počnejo naši prijatelji s posebnimi 
potrebami. Gospod, hvala ti, ti skrbiš za nas. Pomagaj nam, da bomo 
delili tvojo ljubezen. 

Nato voditelj skupine reče: Jaz (ime), jaz sem vaša priča in vaš učenec. 

Nato isto izreče naslednja oseba, dokler ne pridemo na vrsto vsi. 

Molitev ubogega 

Jezus nikoli se ne bom utrudil oznanjati tvojih vsakodnevnih čudežev 
drugim. 

Do naslednjega srečanja 

Ko pridem domov, ne bom pozabil na molitev in na zahvalo Bogu za vse 
njegove blagoslove. 
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2. Janez 

 

Beseda meseca 

Vsak od nas se je že kdaj vprašal: kako naj živim, da bom ob koncu 
mojega življenja zadovoljen s tem, kako sem živel? Seveda, napravil sem 
dobre in slabe odločitve. Dobre so mi pomagale, da sem napredoval na 
moji poti, slabe pa so me obogatile, saj sem se česa naučil. Neki indijski 
duhovni voditelj je rekel: “Skale na moji poti niso ovire ampak stopnice.” 
Stopnice so del življenja. Vsak korak je napravljen v Božji ljubezni in ne 
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smem pozabiti na druge, moja brate in sestre, ki prav tako hodijo po 
skalnatih poteh. V svojem življenju srečamo mnogo ljudi. 

Življenje Janeza, ljubljenega učenca, je dober primer za mlade ljudi in 
tudi za ne tako mlade. V svoji mladosti nas Janez nauči, da nas delo 
obogati, ne samo materialno ampak tudi duhovno. Delo nas napravi 
vredne. Janez je bil ribič, ki je trdo delal. Bil je navdušen Jezusov učenec, 
postal je učitelj z dvainsedemdesetimi učenci in Jezus mu je na križu 
zaupal veliko odgovornost: da skrbi za njegovo mater Marijo. V njem 
vidimo zvestobo in zavzetost. 

V njegovi starosti pa po njegovih pismih vidimo, da mu je bila 
najpomembnejša stvar, da nas spodbuja, da drug drugega ljubimo. 
Pogosto je pisal: “Moji otroci” ali “Jaz, starček”. 

Ljubiti moramo drug drugega ne samo, ko gre vse dobro ampak tudi v 
težkih časih. Drugega moramo sprejeti z njegovimi problemi, boleznimi, 
težavami in mu pomagati nositi njegov križ. Če to mi storimo drugim, 
bodo tudi oni to storili za nas. 

Razmišljali bomo o mestu mladih in malo manj mladih v naši skupini. 

Odlomki iz Svetega Pisma 

Jn 19, 25-27 

Lk 10, 1-16 

Dobrodošlica in snidenje 

Oseba stoji pri vhodu. Vsakega, ki pride objame in mu da kos papirja v 
obliki srca, ki si ga lahko pripne. 

Oseba reče prihajajočemu: “Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo 
rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.” (Jn 10,9) 
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Delitev 

Skupaj 

Pripravimo plakat s temi besedami: Mladi prijatelj in Starejša oseba. 
Voditelj stoji pri plakatu in sprašuje: 

 Starejša oseba Mladi prijatelj 

Rad bi pojedel dober 
kolač. Kdo mi ga bo 
napravil? 

Moja babica. Moj mali sosed. 

S kom bom igral 
nogomet? 

Z mojim dedkom. Z mojim bratom. 

Rad bi obdaril 
prijatelja Na koga se 
obrnem za nasvet? 

Na njegove starše. Na njegove otroke. 

Zelo sem zaskrbljen. 
Katerega soseda bom 
poklical? 

Moje sosede. Otroke. 

Gradim novo hišo. 
Kdo mi bo pomagal? 

Moji stari starši. Moji mladi in zdravi 
sosedje. 

Rabim nekaj časa 
miru. H komu bom 
šel? 

K starejšim sosedom. K družini z veliko 
otroki. 

Med starši 

Kaj je vloga mladih (s posebnimi potrebami, staršev ali prijateljev) v naši 
skupini? 



 

 15 

Povejta kakšno dragoceno stvar, ki smo jo prejeli od starejše osebe. 

kaj hočem prispevati k moji skupini? 

Z lučkami 

Kaj počnemo skupaj z mojimi brati ali sestrami, mojimi sošolci ali 
vrstniki? 

Kaj so me naučili moji stari starši (ali druge starejše osebe)? Kaj me 
razveseli, ko pomislim nanje? 

S kom se počutim svobodneje? 

Umetniška delavnica 

Svečniki 

Material: kozarec, lepilo, čopič, drevesni listi, sveča. 

Na kozarec nanesite lepilo. Prilepite liste in počakajte, da se posuši. 

Praznovanje 

Igra: kaj bi on bil…? 

Igralec zapusti prostor, ostali udeleženci pa se dogovorijo za osebo, ki jo 
je treba uganiti. Igralec se vrne in postavlja vprašanja vsem, dokler ne 
ugane izbrane osebe. 

Na primer: Katera žival bi lahko bil? Pes. Katera vrsta sadje: Jabolko. Če 
bi bil oseba iz Svetega Pisma, katera? Dobri Samarijan. Katera pijača? 
Čaj. 

Molitev 

Blagor tistim,... 

ki me prijazno pogledajo, 

ki mi dajo delo in mi pomagajo, da ga dobro opravim, 
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ki mi dajo odgovornosti in varnost, 

ki me vprašajo, zakaj se bojim govoriti, 

ki mi dajo, kadar kaj potrebujem, 

ki so potrpežljivi, ko sem prepočasen, 

ki mi pomagajo, da se počutim pomembnega, tudi ko ne zmorem. 

 

Blagor tistim, … 

ki govorijo z mano z zaupanjem, 

ki me primejo za moje tresoče roke in me spremljajo, 

ki se zanimajo za mojo mladost, 

ki prisluhnejo mojim zgodbam, 

ki mi pomagajo pri mojih zmožnostih, 

ki mi omogočijo, da delim svoje darove, 

ki so z mano in me ne zapustijo, 

ki mi pomagajo, da se počutim pomembnega, ko se počutim 
neuporabnega. 

Molim zanje, jih blagoslavljam. 

Molitev ubogega 

Hvala ti Jezus, da si me vzel za svojega ljubljenega otroka. 

Do naslednjega srečanja 

Na koncu srečanja oblikujemo partnerje v molitvi. Dogovorijo se za dan 
v tednu in za čas (na primer petek ob šestih popoldne), da se pokličejo 
in da po klicu molijo. Eden moli za mlade in drugi za starejše. 
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3. Peter 

 

 

Beseda meseca 

Peter v Svetem pismu ni opisan kot popolna oseba, vidimo ga v boju s 
svojimi trenutki šibkosti in strahu. Kljub temu pa je Jezus poklical prav 
Petra, s vsemi njegovimi pomanjkljivostmi, da bi mu sledil in razumel, 
kaj pomeni biti skala Cerkve. Sveto pismo uporablja podobo telesa, da 
nam pomaga razumeti, kaj Cerkev je. Telo ima veliko delov. Vsak del 
telesa je potreben. Vsi smo nepopolni in odvisni od delov telesa. Ko je 
vsak posamezen del telesa nahranjen in raste z milostjo zakramentov in 
ljubeznijo do skupnosti, se lahko zgodijo osupljive stvari! Poglejte dele 
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svojega telesa, kako tvorijo celoto. Katere so vaše dobre lastnosti in 
katere so vaše napake? Kako vam lahko vaša skupnost pomaga rasti? 

Ko je bil Peter v čolnu z drugimi učenci, se je njegov čoln poškodoval in 
je skoraj padel čez krov. V obupu je klical Jezusa, da bi ga rešil. Jezus mu 
je naročil, naj hodi po vodi. Čeprav je bilo Petra strah, je bil prepričan, 
da bo Jezus pazil nanj. Vedel je,  da bo varno prišel do brega.  

Kdaj ste vi kot Peter in se odzovete na Božji klic: »Pridi in poglej«? Zakaj 
ste ostali v skupnosti Vera in Luč?  

Sveti Peter je skala, na kateri je Jezus zgradil svojo Cerkev. Zavedamo se, 
da vsak od nas nujno potrebuje druge. Jezus, pomagaj nam odkriti 
lepoto tega darila. 

Svetopisemski odlomki 

Mk 14: 54, 66-72 

Mt 14: 22-34 

Dobrodošlica in srečanje 

Ob prihodu na srečanje vsakega pozdravimo: »Pozdravljen,  
____________, prišel boš in videl.« Pri vsakemu zapojemo: Ale, ale, 
ale…lu…ja (3x), Aleluja, Aleluja! 

Delitev 

Skupaj 

Lahko pogledamo video o Petrovi tajitvi in Jezusovem odpuščanju:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ppb9bKX1r7k&t=218s 

V malih skupinah 

Kdaj si podoben Petru? Kdaj si pa drugačen? 

Katere lastnosti občuduješ pri Petru? 
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Kaj Jezus uči Petra? 

Kdaj Peter pokaže svojo predanost Jezusu in kdaj se boji pričevati zanj. 
Ali se ti kdaj bojiš pokazati svojo predanost?  

Umetniška delavnica 

Origami: Petrov čoln (glej stran 66) Na ladijski trup lahko narišemo 
majhno ribo, da pokažemo, da bo Jezus vedno ob nas.  

Praznovanje 

Če smo še vedno povezani na daljavo, se vsi zberemo za igro. Eden 
poimenuje predmet, ki ga lahko vsak najde doma in vsi udeleženci 
videoklica doma poiščejo ta predmet. Na primer: "plišasta igrača", 
"slika" ... Ko se spet vsi zberemo pred zaslonom, lahko tisti, ki želijo, 
povedo svojo zgodbo o tem predmetu. To igro lahko ponovimo tri ali 
štirikrat. 

Molitev 

Zahvaljujemo se ti, Gospod, da si z nami delil zgodbo Simona Petra, da 
se lahko naučimo imeti tako vero kot on. Imel si ga rad kljub njegovim 
pomanjkljivostim in zahvaljujemo se ti, da imaš rad tudi nas z vsemi 
našimi pomanjkljivostmi.  

Naučil si nas, da se v težavah zanesemo na svojo skupnost. Povezal si 
naša življenja in naša srca s toliko različnimi ljudmi. Za vse to te hvalimo.  

Voditelj reče vsakemu: » _____________, prišel si in videl.« 

Molitev ubogega 

Jezus, hvala, ker nam kažeš pot. 
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Do naslednjega srečanja 

Trudil se bom, da ne bom obsojal drugih. Poskušal bom odpuščati, kot 
je Jezus odpustil Petru.  
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4. Zahej 

 

Beseda meseca 

Ta mesec se srečamo z Zahejem, bogatim pobiralcem davkov, ki ga v 
Jeruzalemu niso imeli radi in ga niso cenili. Njegove roke so bile 
omadeževane z umazanim denarjem, on sam pa ni bil tako slab človek, 
ni namreč v celoti izgubil občutka za dobro in je skrivaj občudoval  
Jezusa.  
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Ko je izvedel, da gre Jezus po poti v Jeruzalem skozi Jeriho, mu je šel 
naproti. Želel ga je videti in spoznati.  Ker je bil majhen, ga ni mogel videti 
skozi množico, zato je pogumno splezal na smokvo, da bi ga videl iti 
mimo.  

Ko je Jezus prišel mimo, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, hitro splezaj 
dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši.«  In takoj je splezal dol in ga 
z veseljem sprejel. (Luka, 19: 5-6) 

Ta pogled kaže vzajemno ljubezen. Zahej je bil presenečen, da je bil Jezus 
do njega prijazen in naklonjen. Nihče ga še ni pogledal tako ljubeče in 
usmiljeno; ta pogled mu je spremenil srce, ga osvobodil, pozdravil in mu 
dal upanje na novo življenje.  

Jezus tudi nas kliče in gleda kot Zaheja. Pozorno poslušajmo njegov glas 
in njegovo povabilo. Poglejmo vanj, naj nas njegov pogled napolni z 
upanjem, da bomo z veseljem doživeli našo obletnico.  

Vsi smo na svoj način »majhne postave« kot Zahej pred veličino Božje in 
Jezusove ljubezni. Kot Zahej si tudi mi želimo srečati in spoznati Jezusa. 
Včasih so stvari, ki nam to preprečujejo in nas motijo, a vseeno se 
potrudimo poiskati pot do njega. Sprejmimo ga v svoj dom, skupaj 
praznujmo in ga za vedno ohranimo v svojem srcu.  

Naj nam Zahejev zgled pomaga živeti v skupnosti s pogumom, da svetu 
oznanjujemo Vero in Luč; z veseljem, da imamo odprta srca z občutkom 
pripadnosti tej veliki družini; s spreobrnjenjem naših src v prepričanju, 
da je Gospod usmiljen; z upanjem na boljši in sprejemljivejši svet.  

Gospod, poglej nas, kakor si pogledal Zaheja. 

Svetopisemski odlomki 

Lk 19: 1-10 
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Dobrodošlica in srečanje 

Ob prihodu na srečanje vsakega sprejmemo z besedami: 
»____________, sprejemamo te z veseljem. Danes te je Jezus izbral za 
svojega prijatelja.«  Damo mu smokvin list, na katerem je napisano 
njegovo ime. Uporabili ga bomo pri delitvi. (glej stran 66) 

Zapojmo pesem o prijateljstvu.  

Delitev 

Skupaj 

Oživimo Lukov evangelij.  

V malih skupinah 

Kaj me drži proč od Jezusa?  

Kaj lahko storim, da mu pridem bliže? 

Smokvine liste, ki smo jih dobili ob prihodu, si zamenjamo s sosedom. 
Na list poleg imena napišemo dar, ki ga prepoznamo na tej osebi.   

Umetniška delavnica 

Okrasimo kozarce in tako naredimo lončke, v katere bomo posadili 
semena, ki jih bomo dobili pri molitvi. (glej dodatek) 

Praznovanje 

Igra: branje z ustnic 

Vsak dobi svojo besedo ( npr.: srečanje, Vera in Luč, prijatelji, veselje, 
druženje…). Izgovori jo brez glasu, le z ustnicami. Ostali ugibajo, za 
katero besedo gre. Kdor ugane, pove svojo besedo. 
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Molitev 

Jezus, kot Zahej te želim tudi jaz bolje spoznati, vendar je marsikaj, kar 
me ovira in moti. Danes prihajam k tebi s to molitvijo. Pripravljen sem 
na srečanje s teboj. Gospod, poglej me, kot si pogledal Zaheja. Pridi k 
meni, obljubim ti, da te ne bom nikoli zapustil.  

Poslušajmo pesem: " Zacchaeus was a wee little man" (Zahej je bil en 
majhen mož) 

https://www.youtube.com/watch?v=mV8wFANocHY 

Med poslušanjem prilepimo smokvine liste na veliko smokvino drevo 
(glej dodatek) 

Nato vzemimo vrečko s semeni. Obljubimo, da jih bomo posadili in pazili 
nanje, da bodo vzkalila. Smokvino drevo predstavlja naše prijateljstvo z 
Jezusom, ki je pripravljeno obroditi sadove.  

Molitev ubogega 

Jezus, hvala ti. Naj mi darovi, ki si mi jih dal, pripeljejo bliže tebi.  

Do naslednjega srečanja 

Poskusimo ostati povezano s skupnostjo, še posebej s tistim, ki je na naš 
smokvin list zapisal naš dar. V tem mesecu še posebej molimo zanj in se 
ga spominjamo. 
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5. Bartimaj 

 

Beseda meseca 

Včasih smo bili tudi mi slepi, kot Bartimaj; poznali smo osamljenost, 
počutili smo se drugačne, ne da bi nas kdo prijel za roko. Potem nas je 
nekdo poklical: "Pridi in poglej". Družina Vera in Luč nas je prijela za roko 
in nas vodi k novemu življenju. Osamljenost, žalost in slepota so tako 
izginile in se spremenile v novo upanje, prijateljstvo in vero. 

Jezus je poklical Bartimaja, naj se mu pridruži, ter mu povrnil vid. Po tem 
srečanju je Bartimaj postal njegov učenec. Na enak način je nas 
presenetilo srečanje s prijatelji Vere in Luči, vstopili smo v čoln in skupaj 
odpluli. 

Priporočeni odlomki 

Mr10, 46-52 

Poklicanost Vere in luči, Listina VIL (I) 
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Dobrodošlica in srečanje 

Ob prihodu na srečanje, sedimo v krogu. Ko smo vsi zbrani, ugasnemo 
luči. Skupaj se vživimo v resničnost slepih in razmišljamo o težavnosti 
življenja v temi ter o lepoti in veselju, ko ponovno vidimo svetlobo. 

Lahko zapojemo: "Hoja v Božji luči": 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=%22Walking+in+the+Light+of+God%22%3A 

Delitev 

Skupaj 

Oživimo evangelij po Marku. 

V malih skupinah 

Jezus vpraša Bartimaja: "Kaj hočeš, da ti storim?" In Bartimaj odgovori: 
"Da bi spregledal." 

Ali naj prosim Jezusa za to, kar bi rad? 

Kdaj in kako naj to naredim? 

Ali je težko zaupati in reči, kaj v resnici želim? 

Ali sem že doživel trenutek teme? 

Ali je obstajala luč, ki mi je vlila novo upanje? 

Umetniška delavnica 

Svetilnik- kazalka za knjige, ki nas razsvetli in nam da veselje. Ko smo v 
temi, je Jezus naša luč, naš svetilnik. Njegova beseda nas razsvetljuje. 
(Glejte stran 67). 

Praznovanje 

Igra: Ali si zaupamo? 
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Natisnite dve sliki skupnosti in ju razrežite na različne koščke. Oblikujte 
dve ekipi. V vsaki ekipi bo imela ena oseba zavezane oči, spremljal pa jo 
bo še en član ekipe. Oseba z zavezanimi očmi bo vzela košček 
sestavljanke in ga bo morala pod vodstvom svojega spremljevalca 
postaviti na najboljši način na pravo mesto. Potem si bo drugi igralec 
zavezal oči ... Če si bomo zaupali, bomo lahko sestavili sliko naše 
skupnosti! Katera ekipa bo najhitrejša? 

Molitev 

Gospod, usmili se me, ozdravi me, kot si ozdravil slepega Bartimaja, ne 
puščaj me same(ga). Usmili se moje majhnosti. 

V molitveni kotiček postavimo svečo. Vsak dobi listek, na katerega 
napiše molitev ali prošnjo. Potem vstanemo in naredimo krog. Še enkrat 
lahko zapojemo pesem (npr. "Hoja v Božji luči"), medtem ko vsak prinese 
svojo molitev k sveči. 

Molitev ubogega 

Odpri mi oči, da te bom videla in ti povedala, da sem tvoja. 

Odpri mi ušesa, da bom slišala tvojo besedo in odpri moje srce, da te 
bom ljubila. 

Do naslednjega srečanja 

Poskušal bom prepoznati svoje želje, moliti, da bi se uresničile in vedeti, 
kako lahko prosim za pomoč, ko jo potrebujem. 
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6. Nikodem 

 

Beseda meseca 

Jesus se je srečal in pogovarjal z mnogimi ljudmi iz najrazličnejših okolij. 
Celo ponoči, ko je prišel Nikodem in ga spraševal. Nekateri so prišli k 
Jezusu, ker jim je dal hrano , drugi, ker jih je ozdravil in še več potem, ko 
so se srečali z vstalim Jezusom. Ni samo enega načina, da se odzovemo 
Jezusovemu klicu. 
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Nikodem je ponoči prišel sam in se pogovarjal z Jezusom, ki je odgovarjal 
na njegova vprašanja. To srečanje je potem spremenilo Nikodemovo 
življenje. 

Jezus je Nikodemu rekel, da nihče ne more vstopiti v Božje kraljestvo, če 
se ne rodi iz vode in Duha. Nikodem je vprašal, kaj moraš narediti, da se 
znova rodiš. Jezus je odgovoril na vprašanje tako, da je spremenil 
izhodišče: Ne gre za to, kaj mi lahko naredimo, ampak, za to, kar stori 
Bog. To je kot rojstvo. Mi nismo ničesar storili, da bi se rodili, preprosto 
prejeli smo dar življenja od Boga. "Bog je namreč svet tako vzljubil, da je 
dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne 
pogubil, ampak bi imel večno življenje. (Jn3,16) 

Božja ljubezen nas združuje vse, ne glede na to, kje živimo ali kdo smo. 
Bog nas ne vabi le, da se ponovno rodimo, ampak tudi, da živimo 
življenje, polno Svetega Duha. 

Nikodem je branil Jezusa, pomagal je pripraviti Jezusovo telo na pokop. 
Postal je učenec. 

Jezus želi spoznati vsakega izmed nas, deliti Božjo ljubezen in nas uči, da 
se pustimo voditi in oblikovati Svetemu Duhu. Po njem se v naših srcih 
rodi Jezus. Jezus je postal Sin človekov, mi pa smo postali Božji otroci, 
vse to po delovanju Svetega Duha. 

Če pridemo k Jezusu z vsemi našimi vprašanji, je to najboljši pogovor, ki 
ga lahko imamo. Bog nam nato lahko da "novo življenje" v Duhu. 

Priporočeni odlomki 

Jn 3,1-21; Jn 7,45-51 in Jn 19,38-42 
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Dobrodošlica in srečanje 

Na vhodu v prostor je postavljena majhna posodica z blagoslovljeno 
vodo. Z vodo duhovnik naredi majhen križ na čelo tistega, ki pride, rekoč: 
"Prejmi vodo in Duha, da vstopiš v Božje kraljestvo. 

Delitev 

Skupaj 

Besedo meseca lahko znova preberemo tako, da oživimo odlomke 
evangelija v treh prizorih: 

1. Nikodem ponoči obišče Jezusa, da bi dobil odgovor na svoja vprašanja. 

2. Nikodem brani Jezusa pred velikimi duhovniki in farizeji. 

3. Nikodem se pridruži Jožefu iz Arimateje, da pokopljeta Jezusa. 

V majhnih skupinah:  

Na dan krsta sem prejel novo življenje. Ali vem, kdaj je moj krstni dan? 

Kaj se dotakne mojega srca na lep način in v meni prebudi željo, da bi še 
bolj ljubil(a)? 

Ali me je kdaj presenetilo, da sem se dotaknil(a) srca nekoga? Morda 
lahko povem? 

Umetniška delavnica 

Bog je tako ljubil svet (glej dodatek). 

Praznovanje 

Igra: Vodonosci 

Igralci oblikujejo ekipe po 3 do 5 udeležencev. Na izhodišču je 
postavljena velika posoda z vodo, na cilju pa toliko praznih velikih 
steklenic ali pločevink, kolikor je ekip. Vsaka ekipa ima pladenj in 2 ali 3 
plastične kozarčke, po možnosti različne. Na znak, prvi igralec vsake 
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ekipe napolni vse svoje kozarčke in jih postavi na pladenj. Čim hitreje jih 
nese do cilja in v steklenico svoje ekipe iz vseh kozarčkov natoči vodo 
(oz. tisto, kar je od nje ostalo ). Vrne se na izhodišče in poda pladenj in 
kozarčke drugemu igralcu ekipe, ki jih spet napolni in hitro nese naprej. 
Tako se igra nadaljuje. 

Molitev 

Gospod Bog, Stvarnik vseh stvari, radi bi zgradili svojo hišo na skali tvoje 
Besede. Po tvojem Sinu Jezusu Kristusu, vogelnem kamnu vsake 
zgradbe, želimo biti priče tvojih čudovitih del. Podpiraj nas in varuj z 
močjo Svetega Duha. Uči nas služiti našim bratom in sestram tako, da 
bomo znali sočutno biti blizu in ustvarjati resnična prijateljstva z vsakim 
izmed njih. Gospod, ti si tako ljubil svet, da si dal svojega Sina. Naj bo naš 
dom odprt za vse. Naj bo v njem prostor življenja in tolažbe, ki vsakemu 
omogoča, da se prerodi. Naj, kot Nikodem, v njem vsi doživljajo prehod 
iz teme v svetlobo, od strahu k pričevanju, od vsevednosti k iskanju, od 
obsojanja k ljubezni. 

Pesem: "Nikodem" 

https://www.youtube.com/watch?v=i3M-uYMfp_Q 

Molitev ubogega 

Hvala, Jezus, da si vedno blizu, ko te potrebujem. 

Do naslednjega srečanja 

Vsak dan bom poskušal pomagati prijatelju in bom zanj molil. 
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7. Usmiljeni Samarijan 

 

Beseda meseca 

Kadar skrbimo za bolno ali ubogo osebo se dotikamo trpečega 
Jezusovega telesa. Da bi bili sposobni dotikati se teles, zlomljenih zaradi 
bolečine in trpljenja, potrebujemo Kristusovo roko. »Močna ljubezen se 
ne meri, samo daje« (Mati Terezija).  

V priliki o usmiljenem Samarijanu smo poklicani k povečani solidarnosti 
ne glede na razred, rod, deželo ali vero. Učitelj postave je vprašal Jezusa: 
»Kdo je moj bližnji?« Za Jude je bil bližnji sin njihovega ljudstva, drugi so 
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tujci, morda celo sovražniki. Jezusov odgovor je prilika o treh ljudeh: 
duhovniku, levitu in Samarijanu, tujcu. On je tisti, ki je pristopil k 
ranjenemu, mu vlil olja za lajšanje bolečin in vina za preprečitev vnetja, 
kot to delajo zdravniki. Cerkveni očetje vidijo v Samarijanu Jezusa, 
zdravnika bolnih (to je grešnikov), ki poskrbi za njihove rane in jih pelje 
v hotel (Cerkev) in jih čile in zdrave daruje Bogu. 

Kdo je bližnji možu, ki je padel v roke razbojnikov? Jezus potrdi odgovor 
učitelja postave: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« Bližnji je tisti, ki se 
drugemu približa z ljubeznijo. 

Jezus nam pokaže, kako se približati ranjenim in zlomljenim da bi jim 
pokazali odkriti, da so enkratni, dragoceni in pomembni. Sprejeti in 
ljubiti jih na tak način pomeni pomagati jim najti življenje. Temu smo 
priče v skupnosti Vera in luč kjer sprejmemo može in žene, ki iščejo 
samopotrjevanje.  

Jezus nam razodene, da so ti ljudje pomembni ne glede na njihove 
korenine ali kulturo. V središču naših življenj je srce pripravljeno na 
odnos.  

Jezus je prišel, da bi nam dal božje življenje, večno življenje po osebnem 
odnosu z vsakim od nas.  

Pri Veri in luči smo poklicani, da postanemo prijatelji. Iz src slabotnih 
ljudi privre skrivnostna moč, ki nas vabi v odnos, k preobrazbi srca. Uči 
nas zvestobe; uči nas rasti z drugim. 

Povezana besedila 

Lk 10, 25-37 

Dobrodošlica 

Živimo v skupnosti Vera in luč in imamo enako identiteto na mednarodni 
ravni. Toda vsaka skupina ima tudi svojo lastno identiteto, svoje 
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korenine, ki segajo do njene ustanovitve. Ob prihodu dobi vsak član 
skupine roko izrezano iz lepenke, na katero napiše ime osebe, ki ga 
spremlja, zanj moli in je njegov prijatelj. Potem te roke prilepimo na 
drevo, katerega korenine segajo do začetka naše skupine (glej stran 67). 

Delitev 

Skupaj 

Oživljamo evangelij o dobrem Samarijanu, ki mu dodamo dialog za 
boljše razumevanje časa prijateljstva in zvestobe.  

»Nek mož je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike; ti so 
ga slekli, pretepli, pustili na pol mrtvega in odšli«.  

Napadeni človek se je vprašal: »Kaj sem naredil narobe, da sem doživel 
ta napad?«  

Slučajno je prišel mimo duhovnik. Ko je videl tega moža, si je rekel: 
»Grem v tempelj in nesem svoje darove; zelo dolgo sem čakal, da sem 
prišel na vrsto ...Nimam časa za tega tujca. Če mu bom pomagal ali se ga 
dotaknil, se bom oskrunil. Moji darovi so bolj pomembni kot pomoč 
temu človeku. Prepričan sem, da bo kdo drugi prišel mimo in mu 
pomagal ...« 

In po drugi strani je šel mimo. 

Tudi levit je prišel mimo. Rekel mu je: »Jaz sem levit, moj rod je 
najplemenitejši med rodovi Izraela. Če me bo kdo videl, da ti pomagam, 
mi bo to škodovalo. Živim med ljudmi, ki me spoštujejo  

in imajo raje kot druge Jude … Ne, nočem izgubiti svojega statusa.« In je 
po drugi strani šel mimo. 

Ranjeni mož se je vprašal: »Zakaj me ljudje ne pogledajo in ne poskrbijo 
zame? Zdi se, kot da imam nalezljivo bolezen ali da sem sam kriv za to, 
kar se mi je zgodilo. Gospod! Kje je tvoje usmiljenje? Kje človekoljubje? 
Ali nisem vreden pomoči?« 
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Do njega je prispel nek Samarijan, ki je bil na potovanju; zagledal ga je in 
zasmilil se mu je. Rekel mu je: »Gospod, bodi usmiljen. Poglej kako je 
ranjen. Mudi se mi, ampak nič zato. On potrebuje pomoč. Najmanj kar 
lahko storimo v takšni situaciji je, da smo usmiljeni do tistih, ki 
potrebujejo pomoč.« Približal se mu je in ko ga je pogledal, je videl, da 
je izginil ves strah in da je pregrada med njima padla. Na rane mu je vlil 
olja in vina ter jih obvezal; nato ga je posadil na svojega osliča. In začela 
sta se pogovarjati. Samarijan je rekel: »Vem, da te močno boli, vendar ti 
bolečin ne morem odvzeti ...Oh, ko bi lahko kaj storil zate.« In ranjeni 
mož mu je odvrnil: »Ker si pristopil k meni in se dotaknil mojih ran brez 
strahu ali gnusa, ker si me potolažil in olajšal moje trpljenje, si mi povrnil 
vero v življenje.« Samarijan mu je odvrnil: »Ali res misliš, da lahko 
ublažim tvoje trpljenje? Ker si bil potrpežljiv in si sprejel mojo pomoč, si 
me naučil potrpežljivosti v mojih težavah in naučil si me, da ne smem 
oklevati in moram storiti prvi korak pri približevanju drugemu.« 

Ko sta prispela v gostišče, je poskrbel zanj. Drugi dan je vzel dva 
srebrnika, ju dal gostilničarju in mu rekel: »Poskrbi zanj; kar boš več 
porabil, ti bom nazaj grede povrnil.« »Zakaj vse to delaš, saj ni tvoj 
sorodnik?« je vprašal gostilničar. Samarijan mu je odgovoril: »Verjemi, 
najprej je bila človekoljubna pomoč. Toda med potjo sem zaslutil najino 
obojestransko povezanost, da je on obogatil mene in da sem jaz videl 
svoje življenje in stvari v drugi luči.« 

Ranjeni, ki je bil v sobi, je rekel sam sebi: »Gospod, hvala za dokaz tvoje 
ljubezni in za nežnost tega Samarijana. Da. Gospod! Utrdi mojo vero in 
usmiljenje med ljudmi, usmiljenje, ki je sposobno delati čudeže in 
spreminjati srca k večji človečnosti.« 

V majhnih skupinah 

Ali je pri Veri in luči prijateljstvo dolžnost, ki jo moramo izpolniti ali vir 
veselja in rasti? 

Kako smo zvesti drugim v skupini? 
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Kaj mi je najbolj všeč v času prijateljstva in zvestobe? 

Umetniška delavnica 

Krog prijateljstva (glej dodatek). 

Praznovanje 

Igra: lastnosti dobrega prijatelja 

Naredite majhne skupine in dajte vsaki eno lastnost dobrega prijatelja. 
Naj se skupine pogovorijo in skupaj ugotovite, kako izraziti te lastnosti (s 
petjem, igranjem vlog, molitvijo, z mimiko, risanjem), potem vsaka 
skupina predstavi, kar je pripravila.  

Lastnosti dobrega prijatelja 

Prijatelj, ki sprejme svojega prijatelja takšnega kot je. 

Zabaven in vesel prijatelj. 

Zvest prijatelj. 

Prijazen prijatelj. 

Prijatelj, ki skrbi za svojega prijatelja. 

Zaupen prijatelj. 

Prijatelj, ki potolaži in opogumi. 

Prijatelj, ki je moder. 

Molitev 

Gospod … 

Potrebuješ moje roke, vzemi jih, z njimi lahko pomagam bolnim in 
ubogim. 
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Potrebuješ moje noge, vzemi jih, da bom lahko ta dan preživel z obiskom 
tistih, ki potrebujejo prijatelja. 

Potrebuješ moj glas. Dam ti ga, da bom lahko danes govoril s tistimi, ki 
so osamljeni in ki potrebujejo besede utehe in tolažbe.  

Potrebuješ moje srce. Dam ti ga, da bom lahko sejal ljubezen v srca ljudi, 
ki so zanjo prikrajšani. 

Gospod … 

Odpri moje oči, da te bom lahko videl v bratih in sestrah, ki jim 
pomagam.  

Odpri moja ušesa, da bom lahko slišal pritožbe lačnih, zatiranih in 
zapuščenih mož in žena. 

Odpri mi oči, da bom ljubil druge kot ti in da bomo vsi enega srca in ene 
misli v tvojem imenu.  

Gospod … 

Dam ti olje, ki so moje besede, ki zdravijo rane najšibkejših bratov in 
sester. 

Dam ti vino, ki očisti popačene ideje, ki jih imajo drugi o osebah s 
posebnimi potrebami. 

Molitev ubogega 

Jezus, moj prijatelj, hvala, ker si vedno z menoj, tudi ko sem žalosten ali 
srečen. 

Do naslednjega srečanja 

Pozoren bom do osamljenih ali bolnih in jih bom obiskal.  
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8. Stotnik 

 

Beseda meseca 

Ko je Jezus prispel v Kafarnaum je srečal stotnika, ki ga je prosil, naj 
ozdravi njegovega služabnika.  Ta prošnja je bila zelo zaupljiva, ker je bil 
stotnik prepričan, da je dovolj, če Jezusu predstavi svojo stisko in bo 
uslišan. 

Srečanje med Jezusom in stotnikom nam pokaže lepo sliko preproste, a 
očitno zelo zrele  vere. V današnji krizi vere malo ljudi išče resnično 
pomoč v Kristusu in veri. Družina, zdravje ali poklicni problemi zbujajo 
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občutek upora ali celo sovraštva do Boga.. Nesreče, ki nas prizadenejo 
tu in tam, nas ne privedejo bližje k Bogu, ampak nas oddaljujejo od 
Njega. To kaže na pomanjkanje vere v srcih ljudi, tudi tistih, ki so krščeni. 
Lahko je odgovoriti na vprašanje ali smo verni, mnogo težje je pokazati 
to v praksi. Vero v našem vsakodnevnem življenju smo s širokim 
zamahom odrezali pozabljajoč, da je življenje samo vera! Jezus Kristus 
vstopa v naše vsakdanje življenje na različne načine, samo sprejeti 
moramo njegovo iztegnjeno roko. Vse naše odločitve sprejete v veri in 
zaupanju bodo božje delo.  

Cerkev nas spominja na izredno stotnikovo vero pri vsaki maši. Preden 
sprejmemo Jezusa v svoja srca ponavljamo kot stotnik: »Gospod, nisem 
vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja 
duša.« Te besede so primer brezmejne in ponižne vere v Kristusovo moč. 
Kakšne sadove bodo te besede prinesle v naša življenja? Ali mi po zgledu 
stotnika zaupamo svoje trpljenje Jezusu? 

Povezana besedila 

- Lk 7, 1-10 

- Mt 8, 5-13 

Dobrodošlica 

Ob prihodu dobi vsak kartonček, na katerem je napisano: »Reci le 
besedo in ozdravljen bom.«  

Delitev 

Skupaj 

Oživljamo evangelij o stotniku. Na koncu doda duhovnik razlago.  



 

 42 

V malih skupinah 

Ali želim kot stotnik z zaupanjem prositi Boga za pomoč pri svojih skrbeh 
in problemih? 

Katere skrbi bi rad zaupal Gospodu?  Kaj čutim, ko pri maši izgovarjam 
stotnikove besede? 

Umetniška delavnica 

Izdelujemo rože iz papirja za okrasitev molitvenega kotička (glej 
dodatek). 

Praznovanje 

Igra: Smešna dirka 

Vsak udeleženec vzame  zamašek ali oreh ali kakšen drug majhen in 
lahek predmet, ki lepo drsi po podlagi. To so naši »tokens« ???? Vsakega 
označimo z barvo ali z imenom, da bomo vedeli od koga so. Skupaj 
pripravimo progo. Lahko jo označimo na tleh, sestavimo iz knjig ali 
svinčnikov na mizi. Uporabite domišljijo glede na možnosti! 

Ko je to pripravljeno, začnemo s tekmovanjem. Po vrsti vsak vrže svoj 
»token« in tisti, ki prvi doseže končno črto vstane in mu zaploskamo! 

Molitev 

Molitveni kotiček okrasimo s papirnatimi rožami in risbo hiše.  

» Poslal je svojo besedo in jih ozdravil, potegnil jih je iz njihovih jam.« 
(Ps 107, 20) 

Jezus je šel v stotnikovo hišo, da bi ozdravil služabnika in prijatelja. Jezus 
prihaja tudi k nam, v naše skupine, da nam da kar ga ponižno in v veri 
prosimo. To nam da, ker nas ljubi. Poskrbi za nas, kot je poskrbel za 
stotnikovega služabnika.  
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Stotnik ni prosil zase ampak za prijatelja. Verjetno je kdo v naših 
skupinah, ki iz različnih razlogov ne more prositi Jezusa. Ali ni dovolj 
močan, ali se boji, ali dvomi, ali je izgubil vero … Priporočimo to osebo 
Jezusu! 

Na list papirja napišimo kaj naš prijatelj potrebuje in ga nalepimo na 
hišo.  

Molitev ubogega 

Hvala, Gospod, ker. skrbiš zame, hvala, ker skrbiš za moje prijatelje.  

Do naslednjega srečanja 

Vsak dan bom prosil Jezusa, naj naredi mojo vero tako močno in zaupno 
kot je bila stotnikova.   
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9. Desni razbojnik 

 

Beseda meseca 

Človek, ki ga v programskem zvezku imenujejo Dobri, po naše Desni 
razbojnik, je srečal Jezusa ob koncu svojega življenja, vendar ga je to 
srečanje presunilo. Morda zato, ker je ob sebi videl Jezusa križanega, 
čeprav ta ni ničesar zagrešil? Morda zato, ker je slišal Jezusove besede? 
Morda je občutil nekaj nerazložljivega... vsekakor je to srečanje je v njem 
povzročilo pretres, prevrednotenje. Dejstvo, da je srečal Jezusa, pa 
čeprav tik pred svojo smrtjo, je spremenilo njegovo življenje. Ko je 
ponižno prosil Jezusa, »naj se ga spomni« (ko bo v Božjem kraljestvu), je 
priznal svoje zmote. 



 

 45 

Ta zgodba nas spomni na to, kako neskončna je božja ljubezen in da Bog 
vselej odpušča. Nam ljudem, ni vedno lahko odpuščati. Zdi se nam, da je 
bodisi »prepozno«, ali pa da je rana »pregloboka«. Pri Bogu pa ni tako. 
Kot je Jezus že pojasnil v Priliki o izgubljenem sinu, je Bog OČE, ki vse 
svoje otroke sprejema z odprtimi rokami. Ne glede na to, kar so zagrešili 
, brezpogojno. 

Zgodba o desnem razbojniku je lep primer, kako lahko srečanje z 
Jezusom spremeni naše življenje. 

Odlomek iz Svetega pisma 

LK: 39-43 

Srečanje pričnemo s pesmijo, tako da se vsakdo počuti kot polnopravni 
član skupnosti. Tako kot nas Bog vse sprejema v svoji ljubezni, 
sprejmemo tudi mi vsakega člana skupnosti. 

Delitev 

Skupaj 

preberemo evangelij po Luku. Nato lahko pripravim scene, kjer 
posameznik prizna svoje grehe tako kot je to storil desni razbojnik. Kako 
na to reagira druga oseba? In Jezus, bi On storil prav tako? 

V manjših skupinah 

Ali obstajajo stvari, ki jih ne želite ali ne morete odpustiti? In Bog, tudi 
on noče ali ne more nečesa odpustiti? 

Je težko priznati svoje napake? Zakaj? 

Ste že kdaj občutili, da ne morete odpustiti? 

Umetniška delavnica 

Lepljenka: Scena na kalvariji (glej dodatek) 
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Praznovanje 

Igra: Odpuščanje 

potrebujemo žličko in ping-pong žogico, ki predstavlja odpuščanje, ko si 
jo podajamo med seboj. Pazite, ni lahko odpuščati, vendar je to nekaj, 
kar lahko storimo vzajemno. 

Podajamo si žličko s ping-pong žogico in pazimo, da je ne izgubimo. Ko 
nam je uspelo žogico podati naokrog po vsej skupini, smo zmagali. 

Ali pa: 

Kako bi se zbližali? 

Potrebujemo vrvico in škarje. 

Stojimo v parih in vsak drži en konec vrvice. Nekdo pride in jo prereže. 
Nič več nismo povezani med seboj. Kaj lahko storimo? Razrezana konca 
nazaj zavozlamo. Spet prerežemo vrvico in konca spet zavozlamo.. to 
ponavljamo večkrat. 

Misel: naši odnosi so podobni taki vrvici. V prepiru naš odnos pokvarimo, 
tako kot bi prerezali vrvico, ko pa si medsebojno oprostimo, naredim 
»vozel« in se med seboj spet povežemo. Ko vrvico večkrat prerežemo in 
ponovno zvežemo, postaja vedno krajša, osebi pa sta si vedno bliže. 
Vsakokrat, ki si odpuščamo, se še bolj zbližamo. 

Molitev 

Ob prižgano svečo položimo zavozlane vrvice kot simbol odpuščanja. 

Vsakdo prejme košček papirja, na katerega napiše, za kaj bi želel Jezusa 
prositi odpuščanja. 

Nato vsakdo vrže svojo prošnjo v čeber. Pojemo taizéjsko pesem Jesus, 
remember me when you come into your Kingdom.« 
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Molitev ubogega 

Jezus, hvala ti, da nas vse sprejemaš v svoji neskončni ljubezni. 

Do naslednjega srečanja 

Vsak dan bom v molitvi prosil Jezusa, naj me nauči resnično odpuščati. 
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10. Marta in Marija 

 

Beseda meseca 

Marta in Marija nam bosta danes pomagali srečati Jezusa. Sestri imata 
zelo različna značaja in tudi Jezusa pozdravita vsaka na svoj način. 

Na srečo je Marta nadarjena za strežbo. Jezusove prijatelje je treba 
sprejeti, jim omogočiti počitek, jih nasititi. Marto to veseli, rada opravlja 
svoje delo. Tako izrazi svojo naklonjenost Jezusu. 

Marija pa spontano sede k Jezusovim nogam, da bi mu prisluhnila.. Jezus 
potrebuje prijatelje, ki ga poslušajo. Njegove besede Marijo osrečujejo; 
ji pomagajo najti smisel življenja v tem kar počne, da razume, kako se 
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Bog javlja v svetu in njej posebej. Njegova beseda jo preoblikuje, 
prenavlja, ji pomaga rasti... 

Marija željno posluša Jezusa in se hrani z njegovimi besedami. Marta pa 
hoče pokazati svojo ljubezen z dejanji. Dva odnosa, kjer smo šibki: 
služenje in poslušanje (težko je molčati). 

Morda včasih, kadar si premočno želimo delati dobro, pozabimo, da 
Jezus prosi le za preprosto sprejemanje in nas ne želi primerjati. (» Mar 
ne vidiš, da sestra prepušča vso strežbo meni...?«) 

in tvegamo, da bi, tako kot Marta, presojali kaj je bolj prav za druge in 
tudi za Jezusa. Utegnemo mu celo ukazovati! Po zaslugi Jezusovega 
odziva Marti pa spoznamo, da ni treba da pretirano skrbimo in si čez 
mero prizadevamo. Pogosto je lažje »delati« kot preprosto »biti poleg«. 

Pri veri in Luči radi sprejemamo,  strežemo, tolažimo, poslušamo... Vse 
to delamo spontano, kajti vemo, da ko gre za prijateljstvo, šteje dejanje 
pa čeprav nerodno. Edina sposobnost, ki je potrebna, je biti zmožen 
ljubiti. 

Pridi Jezus, pričakujemo te v skupnosti Vera in Luč, kajti ti nam obilno 
pomagaš, ko služimo in poslušamo. Srečanja zapuščamo bolj odrasli, 
potolaženi, srečni, posvečeni...   

Svetopisemski odlomek 

Lk 10: 38-42 

Mk 6: 31-34 

Sprejemanje in ponovno snidenje 

Sprejela nas bo invalidna oseba iz skupnosti. Novim članom bo podarila 
svečko z besedami: »Ime, Kako si kaj danes?... Kaj nam želiš danes 
povedati, poslušamo te..!« 

In svečka bo potovala na enak način k naslednjemu članu skupnosti. 
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Ta svečka predstavlja Jezusa in povezuje člane skupnosti. Simbolizira 
tudi, kako pomembno je poslušati drugega in mu služiti, tako kot si 
prizadevamo služiti tudi Jezusu.  

Delitev 

Skupaj 

Vživimo se v Lukov evangelij. 

Marta in Marija sta sestri. Danes sta srečni: njun prijatelj Jezus prihaja k 
njima na obisk. Obstaja veliko načinov kako ga sprejemamo, a noben ni 
boljši od drugega, če je le izpeljan z ljubeznijo. 

Izbrati moramo na kakšen način biti z drugim, ga poslušati  in kako mu 
podeliti svojo ljubezen. 

Osebe: Jezus, Marta in Marija 

Jezus sedi, Marija sedi pri njegovih nogah, ga gleda in pozorno posluša. 
Marta je živahna in zaposlena s strežbo. (lahko ima predpasnik, ropota s 
kuhinjsko opremo...) 

Stoji pred Jezusom in mu zakliče:« Gospod, mar ti je vseeno, ko mi sestra 
nič ne pomaga pri strežbi? Reci ji, naj mi pomaga!« Jezus ji reče: »Marta, 
skrbi in vznemirja te mnogo reči. A le eno je potrebno. Marija je izbrala 
boljši del; ne bo ji odvzet!« 

V manjših skupinah 

Kdo je ženska iz Evangelija, ki je najbolj pozorno poslušala Gospoda? 

Katere ženske še so v zgodovini krščanstva imele odprto uho za Gospoda 
in so podarile svoja življenja v služenje drugim? 

Kako jih lahko posnemamo pri naših srečanjih? 

Umetniška delavnica 

Pobarvaj sliko Marte in Marije in jo postavi na stojalce (glej dodatek). 
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Praznovanje 

Igra: Natakarju se mudi 

potrebujemo 2 pladnja z več nezlomljivimi predmeti na njih. Naredimo 
2 vrstai. Pladenj je treba čim hitreje podajati naprej ne da bi izgubili 
katerega od predmetov na njih. 

Molitev 

Marija, ti ki poslušaš, odpri nam ušesa da bomo znali poslušati besede 
tvojega sina Jezusa, pa tudi vsake osebe, ki jo srečamo, posebno najbolj 
uboge, najbolj prikrajšane in te, ki so v težavah. 

Marija, odločna žena, razsvetli nam duha in srca, da bom znali ubogati 
besedo tvojega sina Jezusa brez obotavljanja in da jo bomo pogumno 
izpolnjevali. 

Marija, žena dejanja, vžgi v nas željo da bi se približali bližnjim z vsem 
svojim bitjem in jim tako  prinesli luč Jezusovega usmiljenja in ljubezni. 
(odlomek iz molitve papeža Frančiška) 

Molitev ubogega 

Jezus, rad sem s tabo in te poslušam. 

Do naslednjega srečanja 

Podarimo slike Marije in Marte, ki smo jih pobarvali, drug drugemu, z 
obljubo, da bomo pozorni, da se bomo medsebojno poslušali in molili 
drug za drugega.  
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11. Matej 

 

Beseda meseca 

Matej je bil eden od dvanajstih apostolov. Njegovo ime v hebrejščini 
pomeni “Božji dar”. Bil je pobiralec davkov in je živel v Kafarnaumu. Ko 
je Matej zaslišal Jezusov klic: „Pridi, hodi za menoj,“ je pustil vse, da bi 
mu sledil. 

Če smo v skupnosti Vere in luči, je to zato, ker smo tudi mi zaslišali 
Jezusov klic, naj hodimo za njim. Spregovoril je našemu srcu in mi smo 
mu odgovorili „da“. Odkrili smo prej nepoznan svet, kjer ni prostora za 
denar, moč in uspeh. Odkrili smo pravo prijateljstvo, nesebičnost in 
resnično srečo. Odkrili smo, da znamo ljubiti in biti ljubljeni takšni, kot 
smo, brez potrebe, da bi si nadeli masko. Odkrili smo Jezusovo 
navzočnost v srcih najmanjših izmed njegovih otrok. 
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Prosimo Mateja, da bi mu bili z vsakim dnem bolj podobni, neutrudne 
Jezusove priče.  

Povezana besedila 

Mt 9, 9-13 

Jer 1, 4-8 

Dobrodošlica 

Pripravljalna skupina še pred prihodom lučk položi v kot Jezusove in 
Matejeve stopinje. 

Ob prihodu vsak dobi stopinjo ter logotip Vere in luči (glej str. 69). Na 
stopinjo napišemo svoje ime ter nanjo prilepimo logotip. Eden za drugim 
gremo in položimo svojo stopinjo na tla, za Jezusovimi in Matejevimi. 
Potem vsi skupaj zapojemo “Hodi v Božji luči”, medtem ko napravimo 
krog okrog stopinj.  

https://www.youtube.com/watch?v=nfH4sjsL0Pk 

Delitev 

Skupaj 

Živimo evangelij. Jezus nas je vse poklical, naj mu sledimo. Jezus ne 
pozabi na nikogar. Vsi smo mu pomembni in dragoceni. 

V malih skupinah  

Kaj sem si zapomnil iz tega besedila? Zakaj? 

Ali Jezus kliče tudi nas, naj hodimo za njim? Kako kliče mene? 

Čemu se moram odreči, da mu bom lahko sledil? 

Kako lahko pomagamo drugim hoditi za Jezusom? 
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Umetniška delavnica 

Okvir za Mateja (glej dodatek) 

Praznovanje 

Zaplešemo, da pokažemo, kako v Veri in luči veselo hodimo za Jezusom, 
saj vemo, da nas bo vedno vodil k Luči, kot je obljubil. 

Molitev 

Kljub našim slabostim smo poklicani, naj sledimo Jezusu in postanemo 
njegovi prijatelji kot Matej. Jezus pravi: “Vas sem imenoval prijatelje, ker 
sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta.” 

Gospod Jezus, pomagaj mi, da bom izpolnjeval tvojo voljo in ostal tvoj 
prijatelj. Daj mi sočuten pogled do mojih šibkejših bratov in sester v 
skupnosti, da bom lahko prisoten v njihovih težavah. Dobrotno poglej 
name in prenovi moje srce s svojim odpuščanjem in milostjo.  

Gospod, zaupaš mi. Vse nas ljubiš, kakršni smo. Pomagaj mi postati to, 
kar želiš, da postanem, in pomnožiti zaklade, ki si mi jih podaril. Nauči 
me ljubiti druge takšne, kot so, in odkrivati zaklade, ki jih skrivajo v sebi. 
Gospod, včasih si zame svetla luč. Spet drugič mi je težje ljubiti tebe in 
druge.  

Jezus, hvala ti, da si me poklical, naj hodim za tabo v skupnosti Vere in 
luči, kjer lahko pričujem o sreči, ki si mi jo dal. 

Molitev ubogega 

Gospod, hvala ti, ker me ljubiš takšnega, kot sem, in si me napravil za 
svojega prijatelja. 
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Do naslednjega srečanja 

Vsak dan bom poskušal hoditi za Jezusom, tako da se bom hranil z 
Njegovo besedo. 
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12. Juda 

 

Beseda meseca 

Prijateljstvo je osrednje čustvo v Veri in luči. Tu doživljamo globoko 
prijateljstvo z našimi lučkami in njihovimi družinami, pa tudi z Jezusom. 
Vendar prijateljstvo ni brez težav. Ko razmišljamo o Judi, se ta mesec 
spomnimo »malega Jude«, ki biva v vsakem od nas: prijatelja, ki ne zna 
vedno sprejeti in spoštovati mnenja ali ravnanja drugih; prijatelja, ki 
obupuje in se jezi, ko stvari ne tečejo po njegovo. Skratka, prijatelja, ki z 
malimi dejanji »izdaja« ne samo svoje prijatelje iz skupnosti, temveč tudi 
Jezusa.  
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Vendar pa se poleg tega, da se spominjamo trenutkov, ko smo 
odpovedali kot prijatelji, ko smo bili najslabši Jude, spomnimo tudi, da 
je Jezus izbral in sprejel Judo, čeprav je vedel, da ga bo ta izdal. Tako 
Jezus izbira in sprejema vsakega od nas; v naših najboljših trenutkih, še 
posebej pa z našimi napakami in našo ranljivostjo. In to še ni vse: Jezus 
nam odpušča ter nam daje moč, da vedno znova vstanemo in 
nadaljujemo to veliko in edinstveno potovanje, na katerega smo se 
podali, ko smo začeli hoditi za njim.   

Naj bo naše srečanje ta mesec priložnost, da sprejmemo trenutke naše 
slabosti in se zavemo bogastva, ki se skriva v raznolikosti naših skupin; 
priložnost, da sprejmemo razlike med nami in se osredotočimo na to, 
kar nas združuje: vera in luč.  

Povezana besedila 

Jn 12, 4-5 in 13, 1-15 

Lk 22, 47-48 

Potreba po skupnosti, Listina in Konstitucija, II. poglavje/2 

Dobrodošlica 

Ob prihodu vsak dobi srebrn kovanec, ki jih je pred srečanjem pripravila 
koordinacijska skupina. To je lahko preprost krog iz kartona, ovit v 
aluminijasto folijo. 

Delitev 

Skupaj 

Oživimo lahko svetopisemski prizor umivanja nog, Jn 13, 1-15. 

V malih skupinah 

Ali me je že kdaj razočaral prijatelj ali nekdo, ki sem ga imel rad? Kako 
sem se tedaj počutil? 
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Ali sem jaz že kdaj izdal nekoga, ki mi je bil blizu? Kako Jezus tedaj gleda 
name? 

Na zadnjo stran srebrnega kovanca napišem nekaj, na kar nisem 
ponosen. 

Umetniška delavnica 

Skupaj okrasimo skrinjo (navadno kartonasto škatlo). Vanjo položimo 
srca (po eno za vsakega). Okrašeno skrinjo bomo uporabili pri molitvi. 

Molitev 

Izročitev kovancev: svoj kovanec položimo v skrinjo in se tako znebimo 
vseh dejanj, ki nas težijo, da bi lahko sprejeli Jezusa svobodni in brez 
krivde v naših srcih. 

Gospod, danes smo razmišljali o malem Judi, ki je v vsakem izmed nas. 
Ozrli smo se na naše grehe in se spomnili trenutkov, ko ti nismo znali 
slediti. Zato ti zdaj želimo izročiti naše napake in slabosti.  

Vsak gre do skrinje in vanjo vrže svoj kovanec; v zameno iz skrinje vzame 
srce. 

Zdaj, ko smo ti izročili svoj kovanec, smo pripravljeni prejeti tvojo 
ljubezen po vsakem članu naše skupnosti in z močjo te ljubezni hoditi po 
poti, ki nas vodi k tebi. Gospod, zahvaljujemo se ti, ker sprejemaš naše 
slabosti in nas učiš, kako sprejemati slabosti drugih. 

Molitev ubogega 

Gospod, hvala ti, ker si naš Oče, ki nam vedno odpušča in nas sprejema 
kljub našim napakam. 

Praznovanje 

Igra: Lov na zaklad 
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Voditelj igre pove, da je skril skrinjo in srca. Skupina bo morala 
sodelovati, da bi jih našli. Za to igro lahko izdelamo zemljevid ali namige, 
ki nas bodo vodili pri iskanju. Nekaj prijateljev je lahko v vlogi 
pomočnikov, ki pomagajo drugim najti zaklad.  

Do naslednjega srečanja 

Ko se srečujem s slabostmi drugih ljudi, bom vedno sledil Jezusovemu 
zgledu in ljubil brez predsodkov. 

Bolj, kot da bi se posvečal njihovim napakam, bom gledal nanje z 
ljubeznijo, tako kot Jezus gleda name. 
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Dodatki 

Don Marco Bove: Meditacije  

 

Božič 

 

Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: 
»Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam 
je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, 
položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena 
o tem otroku. (Lk 2, 15–17) 

Angeli so oznanili Jezusovo rojstvo pastirjem, ki so ponoči čuvali svoje 
črede. Pastirji so se takoj odpravili in našli Marijo, Jožefa in dete Jezusa, 
kakor so jim napovedali angeli. Naslov letošnjega programskega zvezka 
je Pridi in poglej. Pastirji so dobili enako povabilo, naj se odpravijo 
poiskat Jezusa in ga častijo. To je vabilo, naj imamo vero, naj gremo izven 
sebe in izven svojih con udobja. 

V Jezusovem času so bili pastirji na dnu družbene lestvice; ljudje so jih 
imeli za ‘nečiste’, ker so dostavljali jagnjeta in se umazali z njihovo krvjo. 
In vendar so bili pastirji prvi, ki so prejeli veselo novice o Jezusovem 
rojstvu. Bog izbira tiste, ki jih družba zavrača, saj v Njegovih očeh zadnji 
postanejo prvi.  

Danes angeli vabijo tudi nas, naj se odpravimo na potovanje, da 
najdemo in vidimo Gospoda Jezusa ter ga sprejmemo z veseljem. 
Prosimo Gospoda, naj se tudi naše skupnosti Vere in luči odzovejo na 
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angelovo povabilo, da poiščejo Jezusa, da bodo skupnosti, ki so odprte 
navzven in usmerjene k drugim, k najmanjšim in najbolj pozabljenim.    
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Praznik luči 

 

V Duhu je [Simeon] prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, 
da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v 
naročje, slavil Boga in rekel: »Gospodar, zdaj odpuščaš svojega 
služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev, 
ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev: luč v razodetje poganom in 
slavo Izraela, tvojega ljudstva.« (Lk 2, 27–32)  

Praznik luči je poimenovan po besedah starčka Simeona, ki je v 
jeruzalemskem templju pozdravil Jezusa in ga imenoval ‘luč v razodetje 
vseh ljudstev’. Tudi Simeon se je odzval na povabilo letošnjega 
programskega zvezka – Pridi in poglej. Kajti po razsvetljenju Svetega 
Duha je odšel v tempelj v Jeruzalemu in tam videl dete Jezusa z Marijo 
in Jožefom. Kar je pri tem izjemnega, je, da je bil Simeon sposoben 
‘videti’ onkraj videza in prepoznati Božje odrešenje v otroku, ki izgledal 
kot katerikoli drugi otrok.  

Tudi mi moramo gledati z ‘očmi vere’, da prepoznamo Božjo luč v revnih 
in majhnih. Večkrat gledamo, ne da bi videli, kot da sploh ne bi bilo luči, 
kot da naše oči ne bi bile sposobne prepoznati Božje navzočnosti. Zato 
prosimo Gospoda, naj nam in našim skupnostim Vere in luči podari oči 
vere, Simeonove oči, da bomo znali prepoznati Božje delovanje v našem 
življenju in bomo še naprej priče luči in upanja v svetu.  
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Velika noč  

 

In zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Ko je 
stotnik, ki je stal nasproti Jezusu, videl, da je tako izdihnil, je rekel: 
»Resnično, ta človek je bil Božji Sin.« (Mk 15, 38–39)  

Stotnik, rimski vojak, ki je sodeloval pri Gospodovem križanju, stoji pod 
križem, skupaj z Marijo in apostolom Janezom. Tudi on je bil povabljen, 
da je priča Gospodovi pashi. Ne da bi se zavedal, se je tudi on odzval 
povabilu pridi in poglej. Ta vojak je pred Jezusovo smrtjo spoznal, da je 
Jezus Božji Sin, pravi mesija.  

Pri praznovanju Velike noči smo tudi mi povabljeni, da pred Jezusovim 
križem premišljujemo o njegovi smrti in vstajenju, da prosimo, naj se 
nam tančiča pred očmi raztrže, kot tista, ki je na najsvetejšem mestu v 
templju v Jeruzalemu skrivala ‘svetnika vseh svetnikov’, in da nam je 
omogočeno videti Božjo ljubezen. 

Prosimo Gospoda, naj bodo naše skupnosti Vere in luči mesta življenja 
in vstajenja, da bosta ljubezen in sprejemanje raztrgali tančico žalosti in 
nezaupanja. 
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Binkošti 

 

 

Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad 
vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli 
so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. (Apd 2, 3–4) 

Na binkoštni dan so bili apostoli zbrani skupaj in so prejeli dar Svetega 
Duha kot ogenj, kot novo moč, ki jih je dosegla in jim spremenila 
življenje. Prvi znak, ki so ga opazili, je bil, da so lahko govorili vse jezike 
in tako oznanjali veselje evangelija v vseh jezikih. 

Izkušnja Vere in luči je podobna tisti od apostolov. Naše skupnosti živijo 
v 86 državah po svetu, govorijo različne jezike in živijo v veselju 
praznovanja in skupnosti. Dar Svetega Duha nam omogoča govoriti edini 
jezik, ki ga vsi razumemo, to je jezik ljubezni in odpuščanja.  

Ta dar je tudi naloga pričevanja, naj bo Jezusova ljubezen znak upanja za 
vse. Mnoge družine so še vedno izolirane; družba in včasih celo Cerkev 
njihovih najkrhkejših otrok ne sprejme. Naj Sveti Duh razsvetli naša srca 
in naše misli, naj nas nauči biti priče ljubezni in upanja, znanilce 
dobrodošlice za vse.    
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Umetniška delavnica 

Slike se lahko naložijo s strani 
https://www.faithandlight.org/rubriques/haut/album_photo 

Sestavljanka Marije Magdalene in Jezusa 

Material: slika Marija Magdalene in Jezusa, škarje, 
karton, kuverte. 

Natisnite po eno sliko za vsako osebo. Prilepite jo na 
karton in razrežite na šest kosov. Dajte jih v kuverto. 
Kuverte razdelite članom skupine. 

Šopek za čas molitve 

Material: škarje, jedline paličice, trakovi ali vrvice ali majhna posoda. 

Izrežite rože in na njih napišite svoja imena. Palico vsavite v sredo rože. 
Izrežite liste in jih prilepite na steblo. napravite šopek in ga zavežite s 
strakom ali ga postavite v posodo. Šopek postavite v molitveni kotiček. 

          
 

Svečniki 

Material: kozarci, lepilo, čopič, 
drevesni listi, sveča. 

Na kozarec nanesi lepilo. 

Prilepi liste, ki naj se posušijo.  
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Origami: Petrova barka 
Navodila so na: 
youtube.com/watch?v=BM6G_QLxkCE  

 

Platana 

Material: papir, škarje, lepilo 

Za vsako osebo napravite en list platane.     
 

 

Cvetlični lonec 

Material: plastenke, nož, bela barva in čopič, črni in rožnati flomastri. 

Plastenko odreži 15 cm nad dnom. Začrtaj še ušesa in jih obreži. Nariši 
mačko, in pobarvaj ušesa in nos. 

 
 

Knjižno znamenje v obliki svetilnika 

Material: karon, barvice, škarje. 

Pobarvaj vrata in notri nariši srce. 

V okno napiši kateri Jezusov izrek, npr. Ne bojte se.   

Prilepi logo. 
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Bog je svet tako ljubil 

Material: karton, papir, škarje, barvice, lepilo. 

       
 

 

     
 

 

Krog prijateljstva 

Material: karton, barva, slika za osebno 
izkaznico, lepilo. 

Dlan potopi v barvo in jo nato pritisni na 
karton. Iz rok napravimo krog. 

Na vsako dlan prilepimo sliko osebe.  

 

Papirnate rože 

Material. barvni A4 listi, škarje, svinčnik, ravnilo, lepilo za 
papir. 
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List prepogni na dva dela po dolgem. 

2 cm od neprepognjenega roba nariši črto. 

Izreži 1 cm široke trakove, ki segajo do črte. 

List poravnaj in ga prepogni počez. 

List ovij okoli prsta in zlepi z lepilom, ali lepilnim trakom. 

Odpri cvetne liste. Na sredo cveta lahko dodaš bombažno kroglico ali 
papirnato kroglico. 

         
 

Prizor na Kalvariji 

Material: škarje, lepilo, star papir (časopis, revije). 

Izberi papir za ozadje. 

iz drugih kosov papirja izrži hrib in tri križe. Prilepi jih na ozadje. 

Z drugimi kosi papirja, lahko prizor še bolj okrasiš, dodaš osebe, oblake... 

     
 

Na vrhu napiši besede dobrega razbojnika: "Gospod, spomni se me, ko 
boš v svojem kraljestvu." ali Jezusove besede "Še danes boš z menoj v 
raju.". 
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Pobarvanka z Marijo in Marto ter malo stojalo 

Material: 3 storži ali 3 zamaški iz plute. 

Natisni risbo na debelejši A5 papir in jo pobarvaj. 

Storže zagozdi skupaj ali pa poveži zamaške s trakom.  
 

       
 

 

Stopinja in logo Vere in luči 

    
 

Okvir za sv. Mateja 

Material: pobarvan papirnati krožnik (23 cm premera), škarje, lepilo, 
karton. 

V sredo krožnika nalepi sliko sv. Mateja. 

Karton izreži v obliki zvezde, izreži še 10 trakcev. Na sredi zvezde izreži 
okvir za sliko. Zvezdo in trakce prilepi na krožnik. 
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Na zadnjo stran krožnika prilepi vrvico, da se lahko obsesi v molitvenem 
kotičku. 
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MOLITEV VERE IN LUČI 

Jezus, prišel si na zemljo, 
da bi nam razodel svojega Očeta, našega Očeta. 
Prišel si, da bi nas naučil medsebojne ljubezni. 
Pošlji nam Svetega Duha, ki si nam ga obljubil. 
Naj nas v tem svetu, ki je razdeljen in v vojni, 

naredi za orodje miru in edinosti. 
Jezus, poklical si nas, naj gremo za teboj 

v skupnosti Vera in luč. 
Hočemo ti odgovoriti »DA« 

in živeti v ljubezni 
v tej družini, ki si nam jo podaril, 

da bi si delili naše trpljenje in težave, 
naše veselje in upanje. 

Nauči nas sprejemati naše rane in slabosti, 
da se bo v njih razodela tvoja moč. 

Nauči nas da bomo videli Tvoj obraz in čutili Tvojo navzočnost 
v vseh naših bratih in sestrah 

zlasti v najšibkejših. 
Nauči nas hoditi za teboj po poti evangelija. 
Jezus pridi in živi v nas in v naših skupnostih, 

kot si živel v Mariji, 
ki te je prva sprejela v svoje življenje. 
Pomagaj nam, da bomo skupaj z njo 

zvesto stali ob vznožju križa, 
blizu vsem, ki so v našem svetu pribiti na križ. 

Pomagaj nam živeti iz tvojega Vstajenja. 

 
 

 
 


