
 

  

  

 

Pojdite 
po vsem svetu 

Programski zvezek 2022-2023 

 

Mednarodna Vera in luč 



 

2 

Kazalo 

 Uvod 3 

 Ekipa 2022-2023 4 

 Razlage ilustracij 5 
 

 Meseci 
1.Pot veselja in hvaležnosti  6 
2.Pot sprejemanja in vključevanja 10 
3.Po poti Evangelija in majhnosti 14 
4.Po poti preroštva 18 
5.Pot upanja  22 
6.Pot odprtosti do Cerkve in sveta 26 
7.Pot sprave 31 
8.Pot skupnosti in edinosti 36 
9.Pot ekumenizma  41 

10. Pot evangeljskega pričevanja  46 
11. Pot različnosti je bogastvo 51 
12. Pot romanja, vedno na poti  55 

 

Meditacije, don Marco Bove  
  Božič 60 
  Praznik luči 60 
  Velika noč 61 
  Binkošti 62 
 

 Umetniška delavnica 63 

 Govor papeža Frančiška 67 

 Molitev Vere in luči 70 
  

  
 

 
 Ilustracije : Chiara Revelli 

Foi et Lumière international 

3 rue du Laos 75015 Paris, France -T + 33 1 53 69 44 30 
international@foietlumiere.org - www.foietlumiere.org 



 

3 

D 
ragi prijatelji , 
ta novi programski zvezek so izdelale tri italijanske 
province. Naslov „Pojdite po vsem svetu“ je navdihnil 

govor papeža Frančiška na avdienci z Vero in lučjo ob priliki njene 
petdesetletnice. Celotno besedilo je na koncu te knjižice. 
Vsak mesec boste našli evangeljske odlomke, odlomek iz govora 
papeža Frančiška in predloge za oblikovanje vaših srečanj. Seveda 
so to samo predlogi, ki jih boste znali prilagoditi kulturi vaše 
dežele in značaju vaše skupine. Ilustracije in umetniške delavnice 
najdete na spletni strani: 
 
https://www.foietlumiere.org/en/community/guidelines 
 
Poti, ki jim bomo sledili skozi leto, nas bodo pripravile na 
mednarodno srečanje, ki bo v Strassbourgu v Franciji od 4. do 11 . 
julija 2023. Zbralo se bo okoli 150 delegatov z vseh provinc na 
svetu. Med tem srečanjem bodo člani generalne skupščine izvolili 
mednarodnega koordinatorja, namestnika mednarodnega 
koordinatorja in člane upravnega odbora. Določili bodo tudi 
mednarodne smernice gibanja za naslednjih pet let. Vse te zelo 
pomembne trenutke vam priporočamo v molitev. 
Zelo toplo bi se rada zahvalila ekipam, ki so sestavile to knjižico 
kot tudi Carlu Gazzanu, ki je koordiniral delo skupaj g. Marcom 
Bovejem (mednarodnim duhovnikom), ki je predlagal teme za 
vsak mesec iz govora papaža Frančiška in napisal razmišljanja za 
Božič, Praznik Luči, Veliko noč in Binkošti. 
Naj vse te poti, po katerih bomo letos hodili, spremenijo naša srca 
in ponesejo Vero in Luč še dlje, še više.  
 
Aleluja!   
 

  

Uvod 
Corinne Chatain, generalna tajnica 
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Provinca Reka miru, Italija sever - Galileja, meseci 1, 2, 3, 4 

 
 
 
 
 

 
Kimata, Italija center - Ciper - Grčija - Albanija, meseci 5, 6, 7, 8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Provinca Morja in vulkani, Italija Jug, meseci 9, 10, 11, 12 
 
 
 

Ekipa 2022-2023 

Cesarina 

Carlo  

Don Pierantonio  Cristiano Chicca Elvira 

Paola Silvana 

Valentino 

Elisa in Carla 

Don Vito s skupino 

Entela 

Federica Don Paul Paolo 

Peppinos 

Bruno 

Suoad 
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Razlage ilustracij 
 
 

Chiara Ravelli je italijanska umetnica, ki živi na severu Italije. Kot 
prijateljica Vere in luči je na prošnjo ekipe pripravila ilustracije za 
ta programski zvezek, za kar se ji zahvaljujemo. Njene risbe, ki so 
zelo simbolične, zahtevajo nekaj pojasnil. Glavna tema risb je 
prisotnost zemlje, morja in zaprtih oči, kar predstavlja ljudi, ki 
sanjajo o svetu, ki je boljši. 
 
 

 1. mesec: Ljudje ki se sprehajajo ob sončnem zahodu, katerega 
svetloba predstavlja veselje in hvaležnost. 

 2. mesec: Krogi, ki se prekrivajo in tako simbolizirajo 
vključevanje. Vse je usmerjeno k ljubezni do bližnjega. 

 3. mesec: Ladja, ki išče odrešitev, pluje proti hiši. Hladne barve 
se hočejo pridružiti toplim barvam. Dve ptici, ki se gledata 
predstavljata majhnost. 

 4. mesec: Sporočilo upanja ustvari svet, kjer se ljudje na poteh 
srečajo. 

 5. mesec: Naša dolga pot upanja pelje k soncu polnem veselja. 
 6. mesec:  Sveča predstavlja Cerkev, ki razsvetljuje svet.  
 7. mesec: Sprava nas spremeni in nas popelje skozi različna 

obdobja. 

 8. mesec: Gesta prijaznosti, simbol enotnosti in skupnosti. 
 9. mesec: Vera in luč pri petdesetih. Kot mreža so bile stkane 

mnoge skupine po svetu. 
 10. mesec: Čoln Vere in luči obdrži potnike v svetlobi. 
 11. mesec: Zadrga zbližuje in združuje različna srca. 
 12. mesec: Gozd, hiše, vedno hodimo po poti, ki jo obkroža 

pokrajina.  
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Pot veselja  
in hvaležnosti 

1 
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Beseda meseca 
 
 

 Evangeljski odlomek: Deset gobavcev, Lk 17, 11-19  
 

 Beseda papeža Frančiška 
Praznujete svojo obletnico: to je velika priložnost za zahvalo, za 
spoznanje darov, ki vam jih je Gospod dajal vsa ta leta tega potovanja 
in za izražanje hvaležnosti. 
 

 
 

P rispeli smo do obletnice, petdeset let življenja naših skupin 
Vere in luči; zahvaljujemo se za vsak dar, ki smo ga prejeli. 
Hvaležnost je lepa drža duše. To je odnos tistih, ki so 

doumeli, da je življenje dar in ki živijo z hvaležnostjo za to, kar so 
prejeli. Biti hvaležen pomeni živeti na veliko, ker čutiš, da je vse, 
kar si in kar si naredil, dar. Edini način, da ne uničiš svojega 
življenja je, da ga živiš kot dar s tem, da uporabiš svoje talente za 
tiste, ki jih srečaš in se ne počutiš kot heroj ampak kot brat ali 
sestra. Kako pogosto moramo priznati, da s tem, ko se odpremo 
drugemu, še več prejmemo? Izjava „Nikomur mi ni več treba reči 
hvala.“ je res grda in ni pravilna, kot je tudi žalostno v evangeliju 
to, da se je samo eden od desetih gobavcev prišel zahvalit Jezusu.  
 Kolikokrat smo slišali: „Nikomur mi ni treba reči hvala.“? 
Kolikokrat to rečemo sami? Jaz sem že gotovo kdaj tako pomislil. 
Vendar pa v resnici temu ni tako. Ko pomislim kdo sem bil in kaj 
sem zdaj, spoznam, da sem doživel veliko izkušenj z ali blizu 
drugim ljudem: to je naše potovanje v Veri in luči. 
 Prepričan sem, da mit o človeku, ki se je sam uveljavil, ne 
obstaja. Bolj ko mineva čas, bolj sem prepričan, da je to, kar smo, 
sad vseh teh srečanj, ki so nam včasih pomagala, nas včasih rešila, 
včasih so nas prizadela in nas potegnila v temo. In kakorkoli so se 
nam odnosi z drugimi zdeli negativni, nas je to napravilo, kar smo 
danes.  
V družbi, ki nas hoče razdeliti, postaja vedno bolj in bolj 
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pomembno spomniti se, da nas nič bolj ne spreminja in razvija kot 
deljenje z drugimi. Če je kaj, kar daje pomen našemu življenju, je to 
narediti se ranljive, da bi lahko delili v skupnosti z veseljem.  
 Ni večje pustolovščine kot je ta, da dosežemo, za kar smo bili 
poklicani. Zato sem vesel, da sem delil svojo pot z mnogimi.  
 Mnogim lahko rečem le hvala. In še posebej hvala tebi, Jezus. 

Dobrodošlica 
Pri vhodu dajo člani skupine vsakemu udeležencu majhen obraz 
iz kartona brez ust (glej dodatek). 
 

Delitev 
 Skupaj 

Oživimo odlomek iz evangelija o gobavcih. 
 

 V malih skupinh 
 Od desetih ozdravljenih se samo eden vrne, da bi se zahvalil. 

Zakaj? 
 Ali je mojem življenju prostor za zahvaljevanje? Za kaj bi se 

moral zahvaliti Gospodu? 
 Ali se lahko spomnim dogodka, ko mi je Bog pomagal po 

ljudeh, ki so mi bili blizu? 
 

Umetniška delavnica 
Znamenje zahvale je pogosto roža. Napravili bomo rožo v obliki 
marjetice in narisali ali napisali zahvale na cvetne liste (glej 
dodatek). 

Praznovanje 
Igra: Oblikujemo dve ekipi. Vsaka ekipa ponazori z gestami 
situacijo zahvaljevanja, katero mora druga ekipa uganiti. Recimo, 
padem na cesti, nekdo me pobere in me odpelje domov. 
Izgubljenemu turistu pomagam, da najde pot. Na avtobusu 
odstopim sedež starejši gospe... 
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Molitev 
Obraze, ki smo jih prejeli ob prihodi dokončamo tako, da 
napišemo svoje ime in narišemo nasmeh, ki ga je ozdravitev 
gobavcev prinesla na naš obraz. Vsak obraz nalepimo na plakat 
okoli silhuete Jezusa, ki je narisana v sredini. 
Zapojemo veselo pesem ali pesem hvaležnosti. 
 
 Molitev ubogega 
Hvala ti Jezus za dar Vere in luči, ki si nam ga pomagal obdržati in 
obroditi sad v teh petdesetih letih. 
 

Do naslednjega srečanja 
Danes se obvežem, da bom obiskal prijatelje, ki so bili danes 
odsotni, da bi jim prinesel rožo ali pa samo nasmeh. 
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2 

Pot sprejemanja 
in vključevanja 
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Beseda meseca 
  
 

 
 Evangeljski odlomek: Sleporojeni, Jn 9, 1-41 
 
 Beseda papeža Frančiška 

Sveti Duh je pripravil rojstvo nečesa, česar nihče ni pričakoval, namreč 
skupnosti, kjer praznujete veselje, spravo in medsebojno druženje. 
Svetloba in moč vstalega Gospoda je dala Upanje mnogim, ki so se 
počutili izključene in zavržene, včasih tudi v Cerkvi. 
 

 
 

S veti Duh je v naša srca zapisal, da v Veri in luči ni kulture 
zavračanja, nobenih zidov ali prezira do tistih, ki se čutijo 
zavržene in izključene. Tudi v Cerkvi, varuhu Jezusovega 

Evangelija, je pomembno, da spremenimo naš pogled in to je tisto, 
kar Vera in luč počne v Cerkvi. Evangelij in to, kar doživljamo v 
naših skupinah nas vabijo, da pogledamo na druge z novimi očmi. 
 Srečanje s sleporojenim je eno od mnogih srečanj v Evangeliju, ki 
prinaša veliko notranjo luč. Slepi si želi, da bi razumeli, kar je 
zgodilo, toda ta pogovor je obsenčen z verskimi predsodki tistih, 
katerim govori in ki na vsak način izrazijo, da ne sprejemajo 
resnice in zavračajo pričevanje slepega. „Ves si rojen v grehih, pa nas 
boš učil?“.  
 Kolikokrat smo morali odnehati spričo takih ovir? Koliko 
trpljenja je to povzročilo v ljudeh, ki se počutijo obsojene in 
ponižane s strani tistih, ki jih ne poznajo, tudi znotraj Jezusove 
skupnosti, to je Cerkve? Sprejemati luč pomeni sprejemati Jezusa 
in gledati na svet z njegovimi očmi, očmi ljubezni, ljubiti pa 
pomeni presegati sebe. Dajati, ne da bi kaj zahteval. Biti diskreten, 
tudi z molkom, če je treba. Trpeti zato, da bi se zidovi sebičnosti 
podrli. Umakniti se takrat, ko je doma ogrožen mir. Hoteti srečo 
drugega. Jo spoštovati. Izginiti takrat, ki ogrožamo njegovo 
poslanstvo. 



 

12 

 „Verjamem Gospod“, verjamem da nas ti odrešiš iz teme zla in 
nam daš moči, da bi živeli v svetlobi dobrega. 
 
 
 
Dobrodošlica 
Člani skupine, drugi kot tisti, ki so nas sprejeli prejšnji mesec, bodo 
sprejeli člane skupine in jim dali podolgovat karton temne barve. 
 

Delitev 
 Skupaj 

Oživimo evangeljski odlomek o sleporojenem človeku. 
 

 V malih skupinah 
 Kako sem se počutil v temnih trenutkih mojega življenja? 
 Kdo mi je pomagal, da sem spet našel luč in kako? 
 Kako odpremo oči tistim, ki so v temi? 
 

Umetniška delavnica 
Okrasimo pravokotnik iz kartona, ki smo ga prejeli ob prihodu. 
Posvetlimo ga z živimi barvami, lepljenko, jagodami, trakovi... (glej 
dodatek). 
 

Praznovanje 
Igra : eni osebi zavežemo oči, druga oseba pa jo z glasom vodi do 
nekega predmeta. Oseba se ga dotakne in mora uganiti, kaj je. Da 
bi vključili kar največ ljudi, lahko oblikujemo dve skupini. 
 

Molitev 
Na plakat narišemo stilizirano podobo znaka Vere in luči. Vsaka 
oseba na plakat okoli sonca prilepi svoj karton, ki predstavlja 
žarek, ki prihaja od sonca. 
Zapojemo pesem Sem jaz, si ti, je Jezus …..gradi družinico. 
 
 Molitev ubogega 

Jezus hvala ti, ker si mi pomagal zapustiti temo, ko si mi dal 
prijatelje v Veri in luči. 
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Do naslednjega srečanja 
Približamo se nekomu, ki je sam in ga povabimo na naslednje 
srečanje Vere in luči.  
 
 
 
 
 
 

 



 

14 

Pot Evangelija 
in majhnosti  

3 
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Beseda meseca 
 
 

 Evangeljski odlomek : Pustite otroke, naj prihajajo k meni. 
Lk 18, 15 – 17  
 

 Beseda papeža Frančiška 
Sveti Duh vas je spremljal na poti vašega gibanja in vaše številne 
skupnosti »Vera in Luč«, ki so nastale v mnogih deželah na vseh 
petih kontinentih, sporočajo o ljubezni in sprejemanju. To sporočilo 
je srce Evangelija! Opominja nas, da Bog ljubi vsako osebo, celo in 
predvsem najmanjšo in najbolj ranljivo, ki ima zato svoje mesto v 
Cerkvi in v svetu. To je Evangelij majhnosti. 
 

 
 

S veti Duh, ki je ustvaril Evangelij majhnosti, je pomemben 
motor enotnosti in pripravljenosti za služenje v številnih 
skupnostih Vere in Luči. Bog nas resnično ljubi takšne 

kakršni smo in ne iz drugih razlogov ali interesov.  
 Karajoče besede, ki jih Jezus nameni apostolom, ki hočejo 
odgnati otroke, male, so lepe. V družbah, kakršna je naša, mnogi 
iščejo srečo v pomembnosti, videzu, denarju, slavi, uspehu. 
Jezus predlaga nekaj povsem drugega: podobo otroka. Otrok je 
slaboten, potrebuje pomoč, ne more živeti sam, zato popolnoma 
zaupa odraslim in se prepušča v varstvo tem, ki ga ljubijo. Lepa 
podoba, ki nam jo Jezus daje, je v nasprotju s prevladujočo 
miselnostjo. Pokaže, na kakšen način lahko doživimo svoje 
Božje kraljestvo. »Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, 
nikakor ne pride vanj.« To je pot preprostosti, zaupanja, pot k 
odrešenju. Naj nam Gospod pomaga napredovati po tej poti, 
kjer v očeh ljudi izgubljamo, v očeh Boga pa pridobivamo. To je 
pot, po kateri je hodil tudi Jezus. 
 
Dobrodošlica 
Pred tem srečanjem smo povabili otroke. Nekateri člani 
skupnosti dajo sliko otroka vsakomur, ki vstopi. 
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Delitev 
 Skupaj 

Podoživljamo Evangelij otrok. 
 

 V malih skupinah 
 Kaj prebuja v meni prisotnost otroka poleg mene? 
 Zakaj apostoli, kot včasih tudi mi, odvračajo otroke? 
 Ali tudi jaz, tako kot Jezus in skupnosti Vera in Luč, postavljam 

najmanjšo in najbolj ranljivo osebo v središče? 
 

Umetniška delavnica 
Otroci se radi igrajo in ustvarjajo glasbo. Iz majhnih plastenk lahko 
izdelamo ropotuljice tako, da jih napolnimo s suhim zrnjem – z 
rižem, fižolom, koruzo... ali pa s kamenčki, in jih nato okrasimo. 
(glej  https://www.pinterest.fr/pin/273664114841590448/) 
 

Praznovanje 
Igra : V večjem krogu ali v več manjših se vrtimo ob zvoku 
ropotulj. Lahko se igramo tudi skrivalnice: animator skrije nek 
predmet in nekoga določijo naj ga poišče.  
 

Molitev 
Uporabimo slike otrok, ki smo jih porazdelili ob prihodu. Na sliko 
barke Vera in Luč, ki smo jo predhodno pripravili, vsakdo prilepi 
sliko, ki jo je prejel. Zahvalimo se za svoje otroštvo in za svoje 
sedanje življenje Jezusu, ki je z nami. Zapojemo pesem srečanja in 
praznovanja. 
 

 Molitev ubogega 
Zahvaljujem se Ti, o Jezus, za trenutek, ko sem v vsej moji 
majhnosti, bi sprejet v Vero in Luč. 
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Do naslednjega srečanja 
Z obiskom ali telefonskim klicem se bom spomnil najranljivejših in 
bolnih v naši skupnosti in v soseščini. 
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Pot preroštva  

3 3 4 
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Beseda meseca 
 
 

 Evangeljski odlomek : Prilika o vinogradniku 
Mt 21, 33-45 

 
 Beseda papeža Frančiška 

Prisotnost vere in Luči je bila preroška, kajti najbolj ranljive osebe so 
pogosto zavržene, z njimi se ravna, kot da so nekoristne. In vaše 
preroško poslanstvo je danes še pomembnejše, za borbo proti kulturi 
odmetavanja. 
 

 
  

S   tem, ko postavljamo ranljive osebe v središče, postaja Vera 
in Luč preroška, to se pravi nosilka sporočila ne le z besedo 
ampak tudi s pričevanjem. Kot je rekel sveti papež Pavel VI: 

Sodobni človek raje posluša pričevalce kot učitelje, kadar pa poslušajo 
učitelje, jih zato, ker so pričevalci. (Splošna avdienca 02.10.1974) 
 Sporočilo je jasno: nobene osebe ne smemo zavreči le zato, ker 
ne ustreza kriterijem tega sveta, ki jih dobro poznamo in ki se 
včasih polastijo tudi našega življenja. Končno, to se je zgodilo tudi 
Jezusu, kot o tem pripoveduje sam v tej priliki. 
  Zelo trd nauk veje iz te prilike. Veliki duhovniki in ljudski 
voditelji je niso radi slišali. Skozi to pripoved Jezus povzame vso 
zgodovino odrešenja in napove svojo tragično smrt. Toda konec je 
presenetljiv: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen«, 
se pravi temeljni, najpomembnejši kamen zgradbe. Kako bi mogli ne 
spoznati Jezusa v tem kamnu, ki so ga zidarji zavrgli? On, ki je umrl na 
križu, preziran in zavržen od vseh, je podoba poraza in neuspeha. Toda mi 
vemo, da je, nasprotno, Jezus postal drevo življenja in vir odrešenja za vse 
človeštvo. Pod križem so se mnogi norčevali iz njega;« Če si judovski 
kralj, reši samega sebe...« (Lk 23, 37) in podobno, toda Božja pota so 
drugačna od človeških... Sveti Pavel pravi: » Mi razglašamo 
križanega Odrešenika, škandal za Jude, norost za pogane...« 
Mislimo na to, ko svojo ljubezen brezplačno razdajamo in ji nihče 
ne posveča pozornosti, ko opravljamo svoje vsakdanje delo in 
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nihče ne opazi naše utrujenosti... Pomislimo predvsem da , čeprav 
smo včasih zavrženi od ljudi, smo v očeh Boga dragoceni in 
edinstveni. 
 
 

 
Dobrodošlica 
Člani skupnosti podarijo vsakomur ob prihodu kamenček. 
 

Delitev 
 Skupaj 
 Podoživljamo priliko o vinogradniku 

 

 V malih skupinah 
 Kateri del te prilike me najbolj prizadene? 
 Zakaj so vinogradnikove služabnike in celo njegovega sina 

umorili? 
 Preroštvo Vere in Luči je v tem, da postavlja najbolj ranljive v 

središče. Kako se mi borimo proti kulturi odmetavanja, o kateri 
govori papež Frančišek? 

 

Umetniška delavnica 
Okrasimo kamenčke, ki smo jih prejeli ob prihodu in jih položimo 
na podlago v obliki ladjice Vera in Luč. (glej dodatek). 
 

Praznovanje 
Igra : » Ti si vogalni kamen.«  
Udeleženci naredijo krog, odprejo dlani za hrbtom obrnjene 
navzgor. Eden od igralcev drži kamenček in kroži naokrog. Položi 
kamenček nekomu v roke in steče. Tudi ta, ki je prejel kamenček, 
steče, a v nasprotni smeri. Kdor prispe prvi, zavzame prazni 
prostor itd. 
 

Molitev  
Vsak član skupnosti napiše kratko molitev v zahvalo za milost, da 
ga je Gospod poklical, naj postane »vogalni kamen«. Pojoč, eden za 
drugim prinašamo svoje kamenčke v sredo molitvenega kotička. 
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 Molitev ubogega 
Hvala Ti Jezus, da si nam pokazal kako naj sprejmemo te, ki so 
zavrženi. 
 

Do naslednjega srečanja 
Poimenujemo vse, ki so »vogalni kamni« Ves mesec molimo za 
vsakega od njih. 
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Pot upanja 
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Beseda meseca  
 
 

 Svetopisemski odlomek:  : Iskali me boste in me boste našli. 
Jer 29, 10-14 

 

 Beseda papeža Frančiška 
Spodbujam vas, nadaljujte s svojo sprejemajočo prisotnostjo v moči 
Svetega Duha; naj bodo vaše skupnosti vedno kraj srečevanja, 
medsebojne podpore in praznovanja za vse, ki se še vedno počutijo 
odrinjene in zapuščene. Za družine, ki izkušajo rojstvo otroka s 
posebnimi potrebami, bodite znamenje upanja, da se ne bo nihče 
zaprl vase v obupu in žalosti.  
 

 
 

J eremija je te vrstice namenil Izraelcem, ki so bili izgnani v 
Babilon, daleč stran od Svete dežele, iz Sredozemlja v iraško 
puščavo. Danes je veliko žensk in moških v fizičnem 

izgnanstvu v tuji deželi ali v duhovnem izgnanstvu, daleč od 
tega, o čemer so v življenju sanjali. Mi, starši in prijatelji v Veri 
in luči, tudi imamo svoje sanje. Vendar se je nekaterim od nas 
porušil svet. Izbrali smo, da bomo v družbi ljudi s posebnimi 
potrebami. To ni izbira moči, temveč izbira ljubezni. Odločitev, 
da bomo darovali svoj čas, se morda odrekli drugim odnosom, 
da bi bili s krhkimi ljudmi, ki imajo malo drugih medsebojnih 
odnosov. Za ljubezen. Za to, da bi oblikovali skupnost Vere in 
luči, da bi doživeli veselje, ki ga ta prinaša. 

Vera in luč ima zelo ambiciozno poslanstvo: delovati, kot 
deluje Bog. Ta meditacija je nastala decembra leta 2021, malo po 
božiču. Božič, dogodek upanja. Bog postane migrant, zapusti 
svoj božanski svet, želi iti med migrante, ljudi, ki nimajo strehe 
nad glavo, kjer bi se spočili ali umaknili pred slabim vremenom. 
Od zdaj naprej ne bo nikogar, ki ne bi bil ljubljen. Spet bomo 
lahko zadovoljili željo, da bi se srečali z brati in sestrami. 
Ljubezen ni čudovita le, ko ugaja. Čudovita je, ko sprejema brez 
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predsodkov, ko nam da preprosto zadovoljstvo, da lahko 
spremljamo in nas spremljajo tisti, ki so v izgnanstvu, daleč od 
privilegiranega sveta tistih, ki imajo veliko poznanstev. Bog ni 
naredil nič drugače: izbral je, da se bo rodil med ljudmi, ki imajo 
malo »pomembnih« zvez; Bog z nami. 
 Kje naj iščemo Boga? Lahko ga boš našel, če ga iščeš z vsem 
srcem, kajti Bog je v tvojem srcu. Jezus je dejal: »Ljubi Gospoda, 
svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem 
mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Lk 10, 27) 
Dodal je, da je za to, da bi hodili za njim, treba pustiti vse za seboj, 
se osvoboditi vsega, ljubiti vsakogar in živeti v skupnosti. 
Ljubezen, ki jo delimo, je nesebična, je vir upanja. Emanuel, Bog z 
nami, vsak dan našega življenja. 
 
 

Dobrodošlica 
Dva prijatelja, oblečena v belo, stojita pri vhodu in data vsakemu 
prišleku majhnega angelčka različnih barv, na katerem je napisana 
močna misel o upanju (glej dodatek). 
Skupaj zapojemo himno naše skupine. 
 

Delitev 
 Skupaj 

Po oživljanju lahko tisti, ki želijo, podelijo z drugimi osebno 
zgodbo, ki pokaže, kako jim je upanje pomagalo, da niso obupali. 
 

 V malih skupinah 
 Na kakšen način je upanje tesno povezano z vero? 
 Na kakšen način je Bog vir upanja v naši skupini Vere in luči? 
 Kako nam upanje pomaga v času preizkušenj? 

 

Umetniška delavnica 
Iz belega ali barvnega papirja izdelamo ladjico (glej dodatek). Na 
bok ladjice napišemo, kaj upamo. Potem vsak na glas prebere, kaj 
je napisal, in položi ladjico na kos modrega materiala, ki 
predstavlja jezero. 
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Molitev 
Prihajam predte, moj Bog, in priznavam svojo krivdo. 
Verjamem v ljubezen, ki mi jo daješ kot sinu. 
Odpiram srce in ti izročam svojo bedo. 
Vzemi, kar imam; želim, da me napolniš. 
Vsi skupaj: Naj tvoj duh, Gospod, objame vse moje bitje. Napravi me 
poslušnega tebi, preobrazi vse moje bitje. 
 
Izročam se v tvoje roke. Gospod, počutim se revnega in šibkega, 
toda ti me tako zelo ljubiš, 
častim te in te hvalim. 
Oče, daj mi moč v moji šibkosti. 
Ti ljubiš šibkega. 
Daješ mu svoj mir in svoje odpuščanje. 
Vsi skupaj: Naj tvoj duh, Gospod, objame vse moje bitje. Napravi me 
poslušnega tebi, preobrazi vse moje bitje. 
 
 Molitev ubogega 

Zahvaljujem se ti, moj Bog, ker v tebi najdem zavetje in 
odrešenje. 
 

Do naslednjega srečanja 
Vsak pove svojo zamisel, kako bi lahko ostali povezani v tem 
mesecu. 
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Pot odprtosti   
do Cerkve in sveta  

6 
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Beseda meseca 
 
 

 Evangeljski odlomek  : Vi ste sol zemlje, Mt 5, 13-16, in Kakor je 
Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam, Jn 20, 19-23. 

 

 Beseda papeža Frančiška 
Vabim vas, da s svojim delovanjem poživljate krščanske skupnosti: ne 
izolirajte in ne zapirajte se pred drugimi, temveč sodelujte v življenju 
Cerkve po župnijah in škofijah; prinašajte svojo izkušnjo ter pričujte, 
da Bog izbira tiste, ki so majhni, zadnji in izločeni.   

 
 
 

Č 
e  bi sol izgubila svoj okus, kako bi ji lahko povrnili slanost? 
Morali bi jo zavreči. Vendar je tu paradoks. Kako bi sol dala 
okus hrani, če se ne bi raztopila v njej? Uporabljamo sol, da 

daje okus? Ne, uporabna je le, če se raztopi v hrani, ki posledično 
postane okusna.  
 Enako velja za luč. Je luč uporabna sama po sebi? Prav gotovo 
ne; imamo jo, da osvetljuje stvari okrog sebe. Čeprav nas morda 
pritegne plamen sveče, njena svetloba ni namenjena sama sebi, 
temveč razsvetljuje nas. 
 Zato je apostol Janez dejal, da je Jezus luč, ki je prišla v temo. 
Kajti ni prišel zase, temveč za nas, ki smo v temi. Plamen sveče nas 
pritegne in prižgemo jo tam, kamor gremo molit, ker razsvetli nas; 
daje nam milost, da se razsvetlimo. Njena svetloba je dar veselja za 
nas. 
 Enako velja za kvas. Kvas ni namenjen sam sebi, temveč se v 
testu razprši in zrase, da to postane lažje prebavljivo. 
 Brez daru soli, luči in kvasa bi bilo človeško življenje pusto, 
temno in težko. 
 Mi v Veri in luči nismo od tega sveta, pa vendar smo v tem 
svetu. Če nismo prisotni v svetu, bodo svetu manjkali okus 
življenja, luč poti in lahkotnost upanja. Luč iz naših skupnosti ni za 
nas, temveč za naše sopotnike, za skupnosti verujočih v Boga, ki 
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nas ljubi; za svet, v katerem živimo. 
 Vendar pa si ne bi smeli prizadevati, da bi nas ljudje, ki nas v 
življenju spremljajo, priznali, kot da bi bili mi sami sol, luč ali kvas, 
ampak poskusimo doumeti, kaj storiti, da bi naša prisotnost 
prinesla okus in razsvetljenje po zaslugi Evangelija, kateremu 
hočemo biti zveste priče.  
 Enako velja za ljubezen. Prava ljubezen ne pomeni ljubiti sebe 
samega ampak razdajati se za druge da bi bilo njihovo in naše 
življenje bolj okusno in svetlejše  
 
 

 
Dobrodošlica 
Pri vhodu v prostor, kjer se srečujemo, postavimo majhno posodo 
tople vode, skledico soli ter toliko žlic, kolikor nas je na srečanju. 
Ob prihodu vsak zajame z žličko malo soli, jo da v vodo in pomeša, 
da se sol raztopi. 
 

Delitev 
 Skupaj 

Skupaj oživimo odlomek iz Janezovega evangelija, Jn 20, 19-23. 
Jezus razlaga apostolom, kaj je njihovo poslanstvo: širiti Njegovo 
besedo med ljudi širom sveta. To se bo zgodilo z njegovo 
pomočjo, vendar brez njegove fizične prisotnosti. Jezusa lahko 
primerjamo s soljo, kot smo brali v besedi meseca. Vemo, da sol 
lahko spremeni sestavo vode, čeprav tega ne vidimo. Jezusove 
besede imajo moč, da okrepijo našo vero in obogatijo naša srca, 
prav tako kot sol doda nekaj posebnega vodi. 
 

 V malih skupinah 
 Kaj je »sol« naše skupine? Kako se meša z zunanjim svetom? 
 Ali lahko opišeš izkušnjo, ko si delil svoje darove s skupino? 
 Na kakšen način deliš svoje darove z ljudmi okrog tebe? 
 V kakšni meri si se spremenil zaradi tega, ker sodeluješ v 

skupini? 
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Umetniška delavnica 
Doma narejeno slano testo: slano testo bomo pripravili pred 
srečanjem (glej dodatek).Vodja delavnice razloži, katere sestavine 
smo uporabili za njegovo izdelavo. Vsak udeleženec srečanja 
izdela figurico. Potem narišemo enega ali več čolnov in nanje 
postavimo figurice. Čolni predstavljajo čoln Vere in luči. 
 

Praznovanje 
Predlagamo dve igri: 
 

 Okušanje 
V kozarčke nalijemo različne tekočine (npr. slano vodo, sladko 
vodo, vodo, kis). Vsakemu, ki želi sodelovati v igri, zavežemo 
oči. Igralci eden za drugim z žličko poskusijo vsebino kozarca, 
ki so ga izbrali, ter poskušajo uganiti, kaj je v njem. 

 

 Recepti 
Pred srečanjem koordinacijska skupina na kartončke napiše tri 
ali štiri sestavine. Vsak udeleženec izbere kartonček in pove jed, 
sladico ali pijačo, ki vsebuje napisano sestavino. 
 

Molitev 
Luč in sol zemlje 
 
Gospod, ti nam naročaš, naj bomo sol zemlje in luč sveta. 
Kdo nas bo vodil, Gospod, kdo nas bo poučil? 
Kako naj razumemo svet in evangelij, da ostanemo na tej poti? 
Kdo drug kakor ti, Gospod, je naš resnični učitelj? 
Pošlji nam Svetega duha, da bomo luč in sol, skladno s tvojo 
resnico. 
Kjer so pozabili nate, nam pomagaj govoriti o Tebi. 
Kjer ljudje iščejo zgolj materialne stvari, naj prinašamo 
duhovnost. 
Kjer hrepenijo po slavi in časti, naj prinašamo preprostost in 
bistvo. 
Kjer te iščejo v izrednih stvareh, naj pokažemo, da te bodo našli v 
vsakdanjem. 
Kjer te iščejo v uspehu, naj pokažemo, da te najdejo v enotnosti 
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in miru. 
Pomagaj nam, da bomo luč in da naš plamen ne bo ugasnil v 
vetru in nevihti. 
Pomagaj nam, da bomo sol, ki se ne boji soliti. 
Naj ti bomo vedno blizu; tako bomo resnična luč in sol zemlje. 
Amen. 
 
 Molitev ubogega 

Hvala ti, Jezus, ti si sol mojega življenja. 
 

Do naslednjega srečanja 
Vse člane skupine pozovemo, naj uporabljajo svoje darove, svojo 
»sol« za pomoč drugim. 
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Pot sprave  
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Beseda meseca 
 
 

 Evangeljski odlomek : Kdo je največji, Mk 9: 33-37 
 

 Beseda papeža Frančiška 
Petdeset let mineva od velikonočnega romanja v Lurd leta 1971, na 
katerega so bili povabljeni ljudje z motnjami v duševnem razvoju, 
njihove družine in številni prijatelji. Takrat se je pod ljubečim 
Marijinim pogledom začela Vera in luč. Sveti Duh je spodbudil rojstvo 
nečesa, česar nihče ni pričakoval; to so vaše skupnosti, kjer obhajate 
veselje, spravo in medsebojno povezanost. 
 

 
 

R ojstvo Vere in Luči v Lurdu leta 1971 je bilo preroško 
dejanje, oznanilo Gospodove milosti in njegovega 
blagoslova za ljudi, ki jih ima rad. Gospodovo upanje za nas 

je bilo vedno veliko in prav zato nam je pokazal nov način, kako 
biti Človek. Ustvaril nas je po svoji podobi; On, ki je dober in ki je 
po stvarjenju rekel, da so vse njegove stvaritve dobre. Vemo pa, da 
smo postali grešno ljudstvo, pogosto zlonamerno. Prav sprava med 
nami mora biti vključena v naše prošnje Gospodu, potrudimo se jo 
vključiti v naša življenja. 
 Vsi bi radi bili priznani in ljubljeni. Zato se trudimo biti dobri in 
močni. Poskušamo to „pokazati“. Zato se med nami pojavljajo 
različne oblike ljubosumja, zato se obrnemo stran od najšibkejših. 
Postajamo vir nelagodja za vse, ne znamo več uresničiti človeške 
želje po občestvu in bratstvu. Duh Vere in Luči je res lep. Je tako 
lep in tako močan, da ga naši grehi in slabosti ne prizadenejo. 
Ostaja dar, ki ga Bog vedno znova, dan za dnem, razdaja ljudem, ki 
jih ljubi. 
 Naši prijatelji nas opominjajo na to darilo. Učijo nas, kako se 
sprijazniti s svojimi omejitvami in živeti z njimi. Od njih se 
naučimo, da lahko živimo, ne da bi bili vedno v vsem in z vsemi 
odlični. Napake zanje niso pomembne, ne naše, ne njihove: 
pomembno je, da delimo življenje »skupaj«, preprosto življenje, 
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polno prijateljstva, vključno z napakami, vedno pripravljeni drug 
drugemu odpustiti. Prosijo nas, da smo to, kar smo, z ljubeznijo, 
ker prav ljubezen »vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse 
prestane« (1 Kor 13: 7). Dan za dnem ljubezen spreminja naše 
omejitve, da postanemo pristnejše priče ljubezni. Skupaj, kot bratje 
in sestre. Prijatelji nas sprejemajo in nas imajo radi, še preden mi 
ljubimo njih. Učijo nas pravih človeških vrednot, občestva in 
odpuščanja; tudi z malo ironije, ko se vračamo k temu, da smo 
najmočnejši. 
 
 

Dobrodošlica 
Ob prihodu postavljamo prihajajoče v vrsto, da ob vstopu povedo 
svojo številko (ena, dve, itd.). Na koncu bo zadnji v vrsti prvi 
izbral, kje bo sedel, vsi ostali pa se bodo posedli za njim. 
 
Delitev 
 Skupaj 

Najprej preberemo Markov evangelij, nato pa oživimo prizor, v 
katerem se skupina prepira. Vsak poskuša drugega zavrniti 
pred prijateljem, ki predstavlja Jezusa. Ko jih zagleda, Jezus 
pokliče otroka, ga vzame v naročje in ga postavi mednje ter reče: 
»Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; kdor 
pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal.« 
 

 V malih skupinah 
 Ali se trudimo pozorno poslušati, ko se z nekom pogovarjamo, 

zlasti v skupini? 
 V skupini smo včasih vpleteni v »opravljanje« in »obsojanje« 

drugih. Ko se to zgodi, kako to preprečimo? 
 Ali čutimo, da smo v naši skupnosti bolj pripravljeni poslušati 

in sprejeti kot v drugih okoljih? Če da, zakaj? 
 
Umetniška delavnica 

Izdelali bomo voščilnico v obliki srca. Na sredino prilepimo svojo 
fotografijo in napišemo svoje ime. Ob koncu srečanja si jih 
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izmenjamo in do naslednjega srečanja molimo za osebo, ki smo jo 
prejeli (glej dodatek). 
 

Praznovanje 
Skupinski ples 
Ob živahni glasbi v ozadju oblikujemo velik krog, vsak maha s 
svojim šalom. V sredini eden povabi druga dva druga, da se mu 
pridružita, zavežeta si šala skupaj in povabita še dva igralca ... in 
tako naprej, dokler se vsi ne povežejo med seboj v veliko 
farandolo. 
 

Molitev 
Molitev svetega Frančiška Asiškega 
 

Gospod, naredi me za orodje svojega miru. 
Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. 
Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje. 
Kjer je nesloga, naj prinašam edinost. 
Kjer je dvom, naj prinašam vero. 
Kjer je zmota, naj prinašam resnico. 
Kjer je obup, naj prinašam upanje. 
Kjer je žalost, naj prinašam veselje. 
Kjer je tema, naj prinašam luč. 
Učitelj, naj se ne trudim, 
da bi me drugi tolažili, 
ampak naj sam tolažim; 
da bi me drugi razumeli, 
ampak naj sam razumem; 
da bi me drugi ljubili, 
ampak naj sam ljubim. 
 
Kajti ko dajemo, prejemamo; 
ko odpuščamo, nam je odpuščeno; 
in ko umremo, vstanemo v večno življenje. Amen. 
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 Molitev ubogega 
Moj Oče, pomagaj mi odpuščati sebi in drugim in me osvobodi 
svoje sebičnosti, da bom lahko resnično sprejel drugega, kot si ti 
sprejel mene. 

Do naslednjega srečanja 
Poskušal bom bolj prisluhniti svojim prijateljem, jih pogosteje 
poklicati; predvsem tiste, s katerimi se slabše razumem, da 
ugotovim, kaj imamo skupnega. 
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Pot skupnosti  
in edinosti  
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Beseda meseca 
 
 
 Svetopisemski odlomek : Dam vam novo srce in novega duha 

denem v vašo notranjost; Ez 36: 24-27 
  
 

 Beseda papeža Frančiška 
Naj vas duh skupnosti in prijateljstva, ki je del vašega duha, vedno 
naredi za orodje sprave in miru, zlasti tam, kjer so spori in delitve. 

 

 
 

V starih časih so bili celo nekristjani presenečeni nad 
ljubeznijo, ki je združevala kristjane. Takšnih skupnosti niso 
bili vajeni videti. Pravzaprav nobenemu kristjanu ni 

manjkalo bistvenega za vsakodnevno življenje. Delili so svoje 
dobrine: pričevanje prvih kristjanov je bilo sijajno, a hkrati krhko. 
Ni lahko ustvariti skupnosti.  
 V Janezovem evangeliju Jezus izrecno moli k Očetu, naj skrbi za 
edinost kristjanov: »da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v 
tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal« (Jn 
17, 21) 
 V pravem duhu vere je najprej skrb za bratsko edinost. Vsi 
skupaj smo sestre in bratje, hčere in sinovi Boga, ki je želel živeti 
med nami in v nas. »Dam vam novo srce in novega duha denem v 
vašo notranjost«, Božjega duha, ki je Ljubezen.  
 Srce je središče človeškega življenja, vir naših misli, naših 
občutkov, naših odločitev. Gospod se z nami sreča v srcu in nas 
naredi za brate in sestre ter v nas vzbudi željo po skupnosti. 
 Prerok Ezekiel je opazil, da so ljudje, ki so zatajili Boga, bili v 
izgnanstvu in v težkem položaju. Ali ne bi bilo to, da bi želel 
izriniti Boga iz svojega življenja, kot oditi v izgnanstvo, daleč od 
tistega, ki daje življenje? Zato prerok posreduje Božjo obljubo, da 
nikoli ne odreče svoje ljubezni: »Odstranim kamnito srce iz vašega 
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telesa in vam dam meseno srce«. Kamnito srce ne pozna nikogar 
razen nekaj zaveznikov ter številnih sovražnikov in tekmecev. 
„Srce iz mesa“ je izraz druge duše, razumevajoče do tistih, ki 
prosijo za pomoč. 
 Skupnosti Vere in luči živijo le, če imajo srce iz mesa. Srce iz 
mesa je pozorno do ljudi, jim je zvesto. To srce iz mesa pogosto 
prejemamo od naših skupnosti ali vsaj čutimo potrebo, da ji damo 
prostor. Ta izbira ni lahka. 
 Ostati v Veri in luči je včasih izziv, ker dinamika »sveta« ni 
dinamika »srca iz mesa«. Prijatelji, ki z nami delijo izkušnjo Vere in 
luči, so naši »učitelji« in nam pomagajo ostati zvesti. 

 

 

Dobrodošlica 
Pozdravimo s pesmijo skupnosti in vsaki osebi damo kartico v 
obliki srca z njegovim imenom. 
 

Delitev 
 Skupaj 

Razporedimo se po sobi. En prijatelj si položi roko na srce in 
prime svojega soseda. Ta potem stori enako, tako da položi roko 
na svoje srce in prime nekoga drugega. In tako naprej, dokler se 
vsi držimo. Nato se postavimo v obliko srca. 
 

 V malih skupinah 
 Kolikokrat sem srečal nekoga, za katerega se mi je zdelo, da 

ima kamnito srce? Kolikokrat sem ugotovil, da se jaz 
obnašam, kot da imam kamnito srce? 

 Kako lahko naredim svojo skupnost bolj povezano, brez da 
se obnašamo, kot da imamo kamnito srce? Kako lahko 
spodbujam vse, da pokažejo srce iz mesa? 

 Kaj lahko storim za reševanje sporov in delitev, da moja 
skupnost postane orodje sprave in miru? 

 Kako se počutim, ko me nekdo rani in prosi odpuščanja? Ali 
lahko resnično odpustim? 
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Umetniška delavnica 
Že pred srečanjem pripravimo eno ali več predlog za voščilnice. 
Nanje so nalepljene različne barvne pike (ali lističi papirja), ki 
tvorijo večbarvni plašč (glej dodatek). 
 
Praznovanje 
Igra : Znebimo se svojega kamnitega srca.  
Vsak igralec prejme trak, ki ga mora dati v pas svojih hlač ali krila, 
tako da ga ima za hrbtom. Vsak igralec mora poskušati odstraniti 
čim več trakov od drugih, medtem ko brani svojega, ne da bi ga 
zaščitil z rokami. Ti trakovi predstavljajo naša kamnita srca in naše 
grehe, ki se jih pogosto težko znebimo.  
 

Molitev 
Sveti Oče, ti kličeš vse ljudi k edinosti, 
da da bi postali ena družina. 
Odpusti nam naše poskuse deljenja 
in nam pomagaj uresničiti našo poklicanost. 
Gospod Jezus, ti, ki si umrl, 
da bi vrnil edinost razkropljenim Božjim otrokom, 
daj nam občutiti sram našega ločevanja 
in naj stremimo k bratskemu občestvu. 
Sveti Duh, ti, ki poganjaš Cerkev 
v vsej resnici in vzbujaš ljubezen, 
daj nam iskati resnico, ki je še vedno nismo našli, 
in daj, da z iskreno ljubeznijo ljubimo naše brate in sestre. 
 
 Molitev ubogega 

Gospod, hvala, ker sem del skupnosti Vera in Luč. Približa me 
tebi in mojim bratom in sestram. 
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Do naslednjega srečanja 
Poskušal bom biti bolj toleranten do drugih. Trudil se bom 
sprejemati odpuščanje, ko bom prizadet. Kogar bom jaz prizadel, 
bom prosil odpuščanja. 
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Pot ekumenizma  

9 
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Beseda meseca 
 
 
 Evangeljski odlomek : Kanaanska žena, Mt 15,21-28 
  
 
 Beseda papeža Frančiška 

Na teh petdeset let Vere in Luči lahko gledamo kot na obdobje velikega 
romanja, kot na nadaljevanje poti po vzoru prvega romanja. In to je 
tudi ekumensko potovanje, ker se v vaših skupnostih srečujejo ljudje iz 
različnih krščanskih veroizpovedi: katoličani, protestanti, anglikanci, 
pravoslavni . 

 
 

P reroškost Vere in Luči v njeni zgodovini in njeno poslanstvo 
je, biti znamenje edinosti, ki gradi skupnosti, v katerih se 
konkretno živi v občestvu. Kakor je spomnil papež 

Frančišek, Vero in luč označujemo kot ekumensko gibanje, v 
katerem različne krščanske veroizpovedi skušajo hoditi pot sprave. 
Gibanje želi biti odgovor Kristusu, ki je pred smrtjo molil k Očetu 
za svoje učence, da bi bili vsi eno, kot je bil On eno z Očetom. 
 V predlaganem evangeljskem odlomku je Jezus zunaj Palestine, 
v poganski deželi. Tja se umakne, potem, ko v Jeruzalemu naleti na 
nerazumevanje in sovražnost. Njegov sloves, da dela čudeže, 
doseže ženo, katere hči je bolna in prosi za ozdravitev. Sprva se 
Jezus zdi brezbrižen. Toda na željo svojih učencev, ki so naveličani 
tarnanja te žene, jim ponovi, da je njegovo poslanstvo namenjeno 
samo izgubljenim ovcam Izraela. Ko se mu žena približa in 
poklekne, da bi ga prosila, ji Jezus, še vedno oddaljen, odvrne, da 
ni pošteno jemati hrano otrokom in jo metati psom.  Judje so 
pogane prezirljivo primerjali s psi. Ženi to ne vzame poguma. 
Odgovori mu, da tudi psi jedo drobtinice, ki padejo z mize njihovih 
gospodarjev. Tako Jezus vstane in pohvali vero te žene. Njena 
prošnja je uslišana. 
 Ta evangeljski odlomek lahko osvetli naše ravnanje, ko v živem 
občestvu podiramo zidove, ki nas ločujejo. Zidovi, ki so se sčasoma 
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zgradili zaradi zapostavljanja, neupoštevanja oz. ignoriranja. 
Kanaanska žena nas uči verovati, vztrajati v želji, da je dobro, da 
bratje živijo skupaj, ker je to želja Svetega Duha. 
 V molitvi te žene je moč, ki izhaja iz prepričanja, da so vsa 
ustvarjena bitja povabljena k Gospodovi mizi, nihče ni izključen iz 
Njegove ljubezni. Na hoji proti edinosti se bomo z močjo vere 
soočili in premagali brezbrižnost. Kanaanska žena nas uči 
ponižnosti, ki je temeljnega pomena za dejanja odpuščanja. Kot 
takrat, ko obhajamo umivanje nog po Jezusovem zgledu. 
 Med našimi srečanji se učimo živeti v občestvu, ko si delimo 
jedi, ki so največkrat pripravljene v naših domovih in nato njihove 
čudovite okuse uživajo vsi. Za mizo se učimo gledati drug 
drugemu v oči, se iskreno pogovarjati, učimo se sprejemati svoje 
slabosti tako, da odkrivamo lepoto darov vsakega izmed nas. 
Občestvo se poglobi, ko se skupnosti morajo soočiti s kakršnim koli 
trpljenjem. Pomislimo na vojno, ki je prizadela več držav. Trpljenje 
nas združuje in nam omogoča, da presežemo razlike ter odpira 
vrata vzajemnemu priznanju in spoštovanju. 
 
 
Dobrodošlica 
Ko se vsi zberemo, oblikujemo dve skupini. Prva skupina prejme 
nekaj (na primer) zelenih trakov, druga pa nekaj modrih trakov, ki 
si jih vsak zaveže okrog zapestja. 
Na premično tablo ena skupina nariše steno. Tablo postavimo med 
obe skupini. Če nimamo table oz. ne moremo narisati zidu, lahko 
uporabimo kakšno drugo oviro. Vsaka skupina bo poskušala 
podreti to oviro, da bi se srečala z drugo: na silo z besedami, s 
fizično silo (papirnate krogle, narejene tako, da izgledajo kot 
kamni). V tretjem poskusu bosta skupini čez steno spustili balone v 
obliki srca (ali srčkov iz kartona). Ko je zid premagan, se člani 
skupine toplo pozdravijo in si sežejo v roke. 
 

Skupni obed 
Pred skupnim obedom eden izmed staršev, ena oseba s posebnimi 
potrebami in en prijatelj iz molitvenega kotička, v katerem je 
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prižgana sveča, prinesejo kartonček. Na tem kartončku je zapisano: 
»Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj 
brat kaj proti tebi, pústi dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej 
spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar.« (Mt 5,23-24). 
Besedilo skupaj naglas preberejo in potem gremo vsi, vsak k eni 
osebi, ter naredimo kretnjo sprave.  
Obed bo samopostrežen. Na koncu si bomo vse ostanke razdelili 
med seboj. Ničesar ne bomo zavrgli. 
 

Delitev 
 Skupaj 

Oživimo evangelij kanaanske žene. Lahko ga razdelimo na štiri 
prizore: 
 1: vrstice 21-23 
 2: vrstice 23-24 
 3: vrstice 25-27 
 4: vrstica 28 

 

 V malih skupinah 
 Kako se kot starši odzovemo, kadar so naši otroci žrtve 

diskriminacije? 
 V naših domovih, v naših skupnostih včasih pride do 

konfliktov. Kako Vera in luč prispeva k njihovemu reševanju? 
 Katere priložnosti lahko izkoristimo, s kakšnimi potezami 

lahko premagamo delitve, ki nas ločujejo? 
 

Praznovanje 
Skupini, ki sta se oblikovali na začetku srečanja, najprej plešeta 
vsaka zase. Potem pridemo skupaj in zaplešemo veliko Farandolo. 
 

Molitev 
Vsak se lahko zahvali Gospodu za trenutke srečanja, za dejanja 
naklonjenosti in sprave, ki so se ga dotaknila... 
 
 Molitev ubogega 

Jezus, hvala ker si združil naša srca in ker si nas napravil za 
veliko družino. 
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Do naslednjega srečanja 
Obiščem ali pokličem osebo iz skupine, ki je osamljena ali ki ima 
malo prijateljev. 
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Pot 
evangeljskega pričevanja 

10 
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Beseda meseca 
 
 
 Evangelijski odlomek : Jezus umiri vihar, Mr 4,35-41 
 
 Beseda papeža Frančiška 

Simbol, ki predstavlja vašo izkušnjo, vaš »logotip« je čoln na 
razburkanem morju, medtem ko sonce po nevihti vzhaja nad oblaki. 
Med to pandemijo sem se, ob razmišljanju o evangeljskem odlomku o 
učencih sredi neurja, večkrat spomnil, da smo vsi v istem čolnu; in 
zato vas potrjujem v vašem poslanstvu: biti v nevihtah, ki jih 
doživljajo ljudje in njihove družine, čoln, na katerem lahko vsakdo 
najde mesto, v gotovosti, da je na tem čolnu Jezus, Gospod. 

 
 

 

V era  in luč, ki živi močno vez s križanim in vstalim Jezusom, 
je poklicana, da pričuje o dobri novici, da nas Bog Oče, po 
svojem Sinu Jezusu, odrešuje. Zato je potrebno, da Mu 

sledimo kot učenci, da stopimo  v čoln, kjer nas On, kot učitelj, uči, 
kako živeti svoje življenje. 
 Njegova prisotnost med nami je pogosto tiha, zlasti v nevihtah. 
Molitev, ki se rodi ob spoznanju našega uboštva, Ga prebudi iz 
njegove navidezne brezbrižnosti. Takrat vidimo, da nas njegova 
Beseda krepi v veri. Temne oblake bo osvetlila svetloba sonca in 
vstali Kristus bo hodil z nami, da bi obudil upanje v tistih, ki 
preklinjajo temo, namesto da bi prižgali luč. 
 Vera in luč se je rodila na veliko noč leta 1971. Ozadje njene 
identitete je velikonočna skrivnost. Vstali Jezus ima še vedno rane 
trpljenja. Vera in luč pričujeta, da se njenih ran ni treba bati. 
Zmoremo jih sprejeti in jih preoblikovati v zrcalo, v katerem vsak 
od nas lahko prepozna svojo revščino. Vera in luč razodeva tudi 
skrite darove in jih postavlja v središče prijateljskih odnosov, 
znotraj skupnosti in Cerkve. 
 Vera in luč je poklicana k zavezi, da je vsak človek, še posebej 

tisti, z ranami uma in srca, dobrodošel v svoji Cerkvi in v družbi, je 

vanjo vključen in spoštovan. Kajti Bog pogosto zmede modre tega 
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sveta z nespametjo križa. Oseba s prizadetostjo, njegova družina in 

prijatelji bodo, pod vodstvom Svetega Duha, pričevali svojo 

hvaležno ljubezen do Gospoda, tako, da bodo širili veselje, ki je sad 

poti osvobojenja. Vera in luč bo sijala z lučjo, ki ne slepi, ampak 

greje, z lučjo, ki razvezuje vozle osamljenosti. Vsaka oseba v 

skupnosti je poklicana, da z majhnimi izrazi pozornosti, tke vezi 

povezanost in solidarnosti v zvestobi. 

 

Dobrodošlica 
Voditelj skupine da vsakemu članu skupine značko z simbolom 
Vere in luči ali obesek iz kartona, ki ga nosi kot ogrlico (glejte 
dodatek). 
 

Delitev 
 Skupaj 
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 V malih skupinah 

Praznovanje 
Igra : Ugani čustvo 
Sestavimo dve ekipi. Predlagamo eno skupino, ki jo sestavljajo 
starši in osebe s posebnimi potrebami, drugo pa prijatelji in osebe s 
posebnimi potrebami. Vsaka ekipa bo izbrala nekaj članov, ki bodo 
na obrazu izrazili čustvo, ki ga mora druga ekipa uganiti. Igro 
lahko zaključimo s plesom, ki izraža veselje, ki ga doživljamo pri 
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Veri in luči. 
 

Molitev 
Oseba, ki vodi molitev, lahko povabi vse, da se zahvalijo Gospodu 
za pot, ki jo je gibanje Vera in luč prehodilo v preteklih letih. 
Prosimo Svetega Duha za pogum, da bi pričevali o sporočilu Vere 
in Luči v Cerkvi in družbi. Končamo lahko s tole molitvijo: 
»Gospod, pouči nas o svojem kruhu, o našem skupnem kruhu, nauči nas, 
kako zelo ljubiš vsakega izmed nas, na svoj način, tako skrivno, tako 
rahločutno, tako neposredno, kar presega vsako pravičnost in se imenuje 
usmiljenje.« 
 

 Molitev ubogega 
Hvala Jezus: "Oblaki so se odprli in tvoja luč, Gospod, je zasijala nad 
nami". 
 

Do naslednjega srečanja 
Poiskal bom stik z ljudmi, ki bi jih lahko zanimalo, in jih povabil 
na naslednje srečanje Vere in luči. 
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11 

 

Pot različnosti 
je bogastvo 
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Beseda meseca 
 
 
 Evangeljski odlomek: Prilika o veliki gostiji – Lk 14, 15-24  
 
 Beseda papeža Frančiška 

Različnost je dragocenost, zato ne sme nikoli postati razlog za 
izključevanje in diskriminacijo (…) Spodbujam vas, da z močjo 
Svetega Duha nadaljujete izkazovati dobrodošlico s svojo navzočnostjo: 
naj bodo vaše skupnosti vedno prostor srečanja, izrazite človečnosti in 
praznovanja za vse tiste, ki se še vedno počutijo odrinjene in 
zapuščene.  

 
 

 

V  omenjenem evangeliju Jezus pravi: “Blagor tistemu, ki bo 
obedoval v Božjem kraljestvu!” Jezus pove priliko o veliki 
gostiji, na katero ni prišel nihče od povabljenih. Gospodar je 

zato naročil svojim služabnikom, naj gredo na ulice in trge mesta in 
v njegovo palačo povabijo vse uboge. Prostora je bilo dovolj za vse. 
Kot v naših skupnostih, kjer vsakdo lahko najde svoje mesto. 
 Papež Frančišek nas spodbuja, naj se še bolj potrudimo v 
izkazovanju dobrodošlice vsakomur, še posebej tistim, ki se še 
vedno počutijo odrinjene in osamljene na tem svetu.  
 ‘Ubogi’ čakajo na marsikaj, na miloščino, na izraz 
naklonjenosti, na nekaj pomoči; zagotovo pa niso pričakovali tega, 
da bodo povabljeni na zabavo – na gostijo, ki jim lahko spremeni 
življenje.  
 Do tistega trenutka so ob robu ceste živeli svoje življenje, polno 
preprek, zaprtih vrat in odvrnjenih pogledov. Njihova srca so 
polna strahu in osamljenosti. Zdaj pa se v najtemnejšem trenutku 
njihovega življenja nekdo obrne k njim in jih povabi na srečanje, in 
zatem na še eno srečanje in nato še eno. 
 Ubogi odkrijejo, da ljubezen pozdravlja tudi njim podobne 
ljudi, ki se čutijo drugačne. Odkrijejo, da so njihova življenja Božji 
dar. Njihov strah se na gostiji spremeni v pogum, da zaupajo in se 
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zaupajo drugim. Tako je tudi “Luciano” na poti različnosti postal 
lokomotiva, ki je njegovo družino peljala v življenje miru in sreče. 
 
 

Dobrodošlica 
Ob prihodu na srečanje vsak prejme kartico z napisom: 
“Dobrodošli!” 
 
Delitev 
 Skupaj 

Skupaj: Oživljanje evangeljskega odlomka po Luku.  
 
 V malih skupinah 

 Kolikokrat v življenju sem z izgovorom zavrnil povabilo? 
 Kolikokrat sem sprejel nepričakovano vabilo, ki mi je 

spremenilo življenje?  
 Sem že kdaj povabil ‘neznanca’ na katero od naših srečanj?  

 

Umetniška delavnica 
Izdelamo lahko vabila za naslednje srečanje. Na kartice napišemo 
datum in kraj srečanja ter jih okrasimo. Damo jih ljudem, ki še niso 
bili na našem srečanju. 
 

Praznovanje 
Igra : Igra ugibanja 
Osebi zavežemo oči in ji pomagamo do drugega člana skupine. S 
trakom čez oči se dotika njihove glave in obraza ter poskusi 
ugotoviti, kdo je ta oseba. “Pa poglejmo. Ravni lasje, okrogel obraz, 
frufru … Ti si Matteo!” – “Da vidimo. Kakšni kodrasti lasje! In 
uhani. Ugotovila sem! Ti si Laura!”  
 

Molitev 
Tudi jaz sem bil “ubog” tistega dne, ko me je eden od tvojih 
služabnikov povabil k Veri in luč. Hvala za to vabilo. Hvala, da si 
mi izrekel dobrodošlico. Hvala, da si preobrazil moje srce. Hvala, 
da si me spremenil v svojega služabnika. Hvala, da mi pomagaš 
nositi vabilo drugim “ubogim”. 
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 Molitev ubogega 
 Hvala Ti, Gospod, da si me povabil na svojo gostijo!  
 

Do naslednjega srečanja  
S pomočjo izdelanih vabil bomo na naše naslednje srečanje 
povabili nove ljudi.  
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Pot romanja, 
vedno na poti  
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Beseda meseca 
 
 
 Evangeljski odlomek : Če pšenično zrno ne pade v zemljo – Jn 

12, 12-36 
 

 
 Beseda papeža Frančiška 

Pot, na katero ste se podali, je dolga in polna sadov, vendar je danes v 
Cerkvi in v svetu še vedno mnogo tistih, ki so v svoji majhnosti in 
ranljivosti pozabljeni in izločeni (…) Naj vas sonce vere in upanja, ki 
se dviga nad oblake naših strahov in negotovosti, vedno spremlja na 
potovanju, ki vas še čaka. Gospod naj vas blagoslovi in Devica Marija 
naj vas varuje. 
 

 
 

P otovanje  Vere in luči se je začelo z romanjem. Romanje je v 
središču zgodovine naših skupnosti.  
Janez v svojem evangeliju govori o Jezusu, ki vstopa v 

Jeruzalem sredi množice prazničnih romarjev. Med njimi je tudi 
nekaj Grkov, ki prosijo Andreja in Filipa, če bi lahko “videli 
Jezusa”. Apostola sprejmeta tujce in odideta, da sporočita Jezusu.  

Jezus se odzove in razloži, ne samo Grkom, pač pa vsem 
navzočim, da če zrno pade v zemljo in umre, rodi obilo sadu. Jezus 
nas vabi, da gremo skupaj na romanje, in nam obljublja, da nas bo 
Oče po Njem povzdignil k sebi; naše popotovanje je torej potovanje 
veselja. 

To ni preprost odgovor nekoga, ki se igra z besedami. Jezus v 
svojem odgovoru razkrije svoj nemirni duh – ni lahko trpeti in vsi 
želimo pred trpljenjem pobegniti. Zdi se, kot bi Jezus v resnici 
hotel reči: “Radi bi me videli? Tukaj sem: pridite na romanje, čez 
nekaj dni, v senco križa.” 

Pričakovanja prijateljev, ki so pogosto razočarani in neprestano 
iščejo prave vrednote, čustvene in materialne potrebe otrok, 
spraševanje staršev o svoji preteklosti in prihodnosti – vse to so 
stopinje na romanju, na katerem se Vera in luč razvija v 
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prizadevanju sprejemati vse in biti pozorna na ritem srca vsakega 
člana.  

Gospod, podpiraj prijatelje, otroke in starše, da bomo vedno na 
romanju in bomo odkrili nove poti uboštva in predanosti.   
 
 
Dobrodošlica 
Ob prihodu na srečanje vsak prejme papirnato vrečko, ki vsebuje 
majhen steklen kozarec, vrečico s približno dvajset pšeničnimi zrni 
in vrečico z nekaj zemlje, s katero bomo napolnili kozarec.  
 

Delitev 
 Skupaj 

Oživljanje odlomka iz Janezovega evangelija.  
Odlomek lahko razdelimo v več scen in za vsako izberemo od 
ene do tri ključne besede. Za vsako sceno oblikujemo skupine, v 
kateri so zastopani ljudje s prizadetostjo (lučke), starši in 
prijatelji. Vsaka skupina določi ton, s katerim bodo vsi člani 
skupaj izrekli izbrane ključne. Nato vsaka skupina izvede 
pripravljeno. 
 

 V malih skupinah 
 Katere oblike udobja mi preprečujejo, da bi se odpravil na 

romanje in izkusil resnične odnose v skupnosti?  
 Kaj bi rad rekel Jezusu?  
 Kdaj sem začutil, da mi je trenutek, ko sem “šel srečat Jezusa”, 

dal življenje?  
 Kaj mi je pomagalo, da sem Jezusa in lepoto življenja videl 

kljub težavam vsakodnevnega “romanja”?  
 
Umetniška delavnica 
Zrno, ki pade v zemljo, obrodi sad. Čas je za setev. Oblikujemo 
manjše skupine ali delamo v parih. Odpremo svoje vrečke in iz njih 
vzamemo material. Kozarec napolnimo z zemljo do 2 cm pod 
robom. Semena razporedimo po zemlji in jih pokrijemo s plastjo 
zemlje ter jih zalijemo z vodo. Kozarec lahko tudi okrasimo. 
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Odnesemo ga domov in vsak dan skrbimo za svoja semena. To je 
čas pričakovanja in upanja.  
 

Praznovanje 
Jeu : Hodi na svoj način 
Udeleženci stojijo v koloni. Vsakdo položi roko na ramo osebe 
pred njim. Prvi v koloni drži svetilko in ob pričetku glasbe začne 
hoditi tako, kot želi, ostali pa ga posnemajo in mu sledijo. Ko 
glasba preneha, prva oseba poda svetilko drugemu v koloni in gre 
na konec kolone. In tako naprej. 
Namen igre je, da vsak predlaga tako smer premikanja kot slog 
hoje: počasen, zibajoč, poskakujoč, hiter, cikcakast itd. Igra se 
nadaljuje, dokler vsi udeleženci niso imeli priložnosti predlagati 
svoj način hoje.    
 

Molitev 
Želimo te videti, Gospod! 
Želimo odkriti tvoj dar,  
želimo verjeti v moč tvoje ljubezni, ki osvobaja.  
Gospod Jezus, krivično križan in premagan,  
v tebi in tvojem vstajenju želimo videti  
vsemogočnost ljubezni.  
Želimo te poznati in ti slediti,  
biti kot ti,  
seme, ki umre in obrodi sad, ki obnovi življenje,  
ki rodi vstajanje. Amen. 
 
s. Mariangela Tassielli  
 
 Molitev ubogega 

Jezus, rad te imam.   
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Do naslednjega srečanja 
Z ostalimi člani skupine si bomo izmenjali novice o naših semenih.  
S članom skupine bom obiskal cerkev ali skupnost, ki mu je pri 
srcu.  
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Meditacije, Don Marco Bove 

 

Božič, pot miru 
 

 Po prisrčnem usmiljenju našega Boga, zaradi katerega nas bo 
obiskalo vzhajajoče sonce z višave, da razsvetli vse, ki sedijo v temi in 
smrtni senci, in naravna naše noge na pot miru (Lk 1, 78-79). 
Evangelist Luka opiše Jezusovo rojstvo kot obisk Boga, ki prihaja, da 
bi nam prinesel nežnost in milost. Danes mnogi ljudje živijo v temi 
in nekateri celo v senci smrti zaradi sovraštva, bolezni,  osamljenosti 
ali vojne. 
Božič, to izjemno darilo, ki lahko prinese v naša življenja novo luč: 
nič več nismo sami. Gospod prihaja, da bi živel z nami, v naših 
domovih in v naših skupnostih Vera in luč. Vsekakor nas prosi, da bi 
potovali po poti miru. Resnično, on sam bo vodil naše korake po tej 
poti miru, da bi presegli sovraštvo in ločevanje, da bi svoje odnose 
napolnili z nežnostjo in milostjo, da bi premagali vse vojne in 
nasilje. To je pot, po kateri hodimo vsak dan, kajti naše srce se hitro 
lahko umakne vase, v strah in sebičnost, toda mi moramo verjeti, da 
je mir vedno mogoč, ker je predvsem božji dar in ne samo sad naših 
prizadevanj.  
 
 

 
Praznik luči, pot luči 

 
Bog je luč in v njem ni nobene teme. Če hodimo v njegovi luči, smo 
prijatelji in Jezusova kri nas očisti vseh grehov (Jn 1, 9-7). Vsako leto 
praznik luči spremlja pot naših skupnosti in nas spominja, da je 
Vera in luč sprejela dar in poslanstvo, da prinese luč v naša srca in v 
življenje tolikih družin. Bolje je prižgati luč kot preklinjati temo. Vir 
te luči je Bog, ker je Bog luč v njem ni teme. Evangelist Janez nas 
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vabi, da hodimo v božji luči, ker le tako smo lahko resnično prijatelji 
drug drugemu. Naše skupnosti so izjemen dar da hodimo skupaj v 
luči, toda tu sta dva sovražnika, proti katerima se moramo braniti: 
osamljenost in ločevanje. Proti osamljenosti se borimo vsakokrat, ko 
ne pozabimo na drugega, ko poiščemo tistega, ki je skrenil s poti ali 
se je izgubil. Ločevanje lahko premagamo, če vedno cenimo tisto, 
kar nas združuje in ne kar nas ločuje, tako da odpustimo sami sebi, 
ko je potrebno. Naj nam praznik luči pomaga, da bomo vsak dan 
hodili po poti luči, darilo prijateljstva in sprave.  
 
 

Velika noč, pot življenja 
 

Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih 
je, ki jo najdejo (Mt 7, 14). Velika noč nas vsako leto spominja, da je 
življenje močnejše od smrti in vstajenje nam vedno prinese novo 
upanje. Toda Jezus je hodil po težki poti, ki je ni bilo vedno lahko 
najti, to je pot neomejene ljubezni, življenje dano in posvečeno 
drugim. Jezus je dal svoje življenje, spremenil je smrtno obsodbo v 
križ, dar ljubezni. To je Jezusova velikonočna skrivnost. Tudi mi pri 
Veri in luči se želimo naučiti živeti, graditi vezi ljubezni s 
spremenitvijo smrti v življenje, brezbrižnosti v prijateljstvo. To je 
pot, ki nam jo je pokazal Jezus, pot življenja, čudovitega življenja, ki 
pa ji ni vedno lahko slediti. Če sledimo Jezusu, imamo možnost, da 
jo najdemo vsak dan. Če je Jezus na naši strani lahko premagamo 
trenutke izčrpanosti in obupa. Velika noč je dar novega življenja: 
Jezus, vodi nas po tej poti življenja in nam pomagaj potovati s teboj, 
skupaj z našimi brati in sestrami. 
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Binkošti, pot Svetega Duha 
 

Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu. Nikar ne iščimo prazne 
slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo 
(Gal 1, 21-26). Na dan našega krsta smo vsi prejeli dar Svetega Duha 
in binkošti obnovijo to darilo v nas, da lahko vsak dan živimo v luči 
in moči Svetega Duha. Sv. Pavel nas v pismu Galačanom opominja, 
da ni dovolj prejeti tega daru, ampak je pomembno, da nas Duh vodi 
po njegovi poti. Vera in luč je bila rojena pred petdesetimi leti v 
Lurdu po navdihu Duha. Tudi mi smo, potem ko smo prejeli dar 
tega klica Vere in luči povabljeni, da kličemo za dar Sv. Duha in 
nadaljujemo naše potovanje z njim. Seveda smo sami skušani, da nas 
vodi naš ponos in mislimo, da smo boljši kot drugi in s tem tvegamo, 
da zavist vodi naše skupnosti namesto medsebojne ljubezni. Pridi, 
Sveti Duh, v nas in v naše skupnosti, daj nam svojo luč in svojo moč, 
da bomo vedno živeli v soglasju s tvojim dihom ljubezni, ki prebiva v 
naših srcih.  
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Umetniška delavnica 
 

Ilustracije najdete tudi na spletni strani: 
https://www.foietlumiere.org/fr/communaute/carnet-de-route 

 
 Obrazi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Marjetica   Okrašeni pravokotniki 

 

 Okrašeni kamenčki ali predstavitev simbila Vere in luči 
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 Angeli 

 Majhen čoln 
 
 
 

 
 
 
 

 Recept za slano testo 
 2 skodelici moke, pol skodelice soli, ena in pol skodelice tople 

vode, 2 jedilni žlici soli. Moko in sol stresemo v skledo in 

Upanje je tisto, kar nam pomaga prebroditi najtežje trenutke. 
 
Upanje pomeni videti luč kljub vsej temi. 
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zmešamo.  Dodamo sol. Postopoma dodajamo vodo in mešamo. 
Slano testo bo pripravljeno, ko se ne bo več lepilo na prste. Če je 
treba, dodamo še moke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Srce iz papirja 
Material: debel barvni papir, škarje, lepilo, flomaster. 
Izrežite srca po šabloni, ki jo animacijska skupina pripravi vnaprej 
in prepognite ob črti. Prilepite na  večji papir druge barve. Notri 
prilepite svojo fotografijo in spet prepognite. 
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 Silhuete za okrasitev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Priponka ali ogrlica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Znak vere in luči 
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Govor 
papeža Frančiška 

 
 

Privatna avdienca z Vero in lučjo 2. oktobra 2021 

Dragi bratje in sestre, pozdravljeni! 
 
Vsi dobrodošli in hvala g. Raulu Izquierdu Garcii, vašemu 
mednarodnemu koordinatorju, za njegove uvodne besede. 
Praznujete svojo obletnico; to je velika priložnost za zahvalo, za 
zavedanje darov, ki vam jih je Gospod dal v vseh letih tega 
potovanja in za izražanje hvaležnosti. Hkrati pa je obletnica 
priložnost za pogled v prihodnost, na naloge, ki vam jih Sveti Duh 
še vedno deli, na sadove, ki jih Cerkev še vedno pričakuje od Vere 
in luči, zaradi poklicanosti in poslanstva, ki ste ju prejeli od 
Gospoda. 
 
Petdeset let je minilo od tistega romanja v Lurd na Veliko noč 
1971, na katerega so bili povabljeni osebe s posebnimi potrebami, 
njihove družine in mnogi prijatelji. V tem trenutku se je pod 
ljubečim pogledom Marije začel eksperiment Vere in luči. Sveti 
Duh je predlagal rojstvo nečesa, kar nihče ni pričakoval, se pravi 
vaših skupin, kjer praznujete veselje, spravo in vzajemno občestvo. 
Tako je luč in moč vstalega Gospoda dala Upanje mnogim ljudem, 
ki so se počutili izključene in zavržene, včasih tudi v Cerkvi. 
 
Od tega trenutka je Sveti Duh spremljal potovanje vašega gibanja 
in v mnogih deželah na vseh petih celinah so se rodile mnoge 
skupine Vere in luči in prinesle sporočilo ljubezni in sprejemanja. 
To sporočilo je srce Evangelija. Opominja nas, da je vsaka oseba, 
tudi in še posebej najmanjša in najbolj ranljiva, ljubljena od Boga in 
ima svoje mesto v Cerkvi in v svetu. To je „Evangelij majhnosti“, 
kot nas opominja sv. Pavel v pismu Korinčanom: „Glejte, bratje, 
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svojo poklicanost! Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih, 
ni vas veliko plemenitih po rodu. Nasprotno, Bog si je izbral tisto, kar je v 
očeh sveta noro, da bi osramotil modre. Bog si je izbral tisto, kar je v očeh 
sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Bog si je izbral tisto, 
kar je na svetu neplemenito po rodu in zaničevano, tisto, kar ni bivajoče, 
da bi onesposobil bivajoče, da se pred Bogom ne bi ponašalo nobeno 
meso.“ (1 Kor 1, 26-29). 
 
Prisotnost Vere in luči je bila in je še vedno preroštvo kajti najbolj 
ranljivi so pogosto zavrnjeni in se jih obravnava kot nekoristne. In 
vaše preroštvo je danes še bolj pomembno v boju proti kulturi 
zavračanja in kot opomin vsem, da je ima različnost svojo vrednost 
in ne sme nikoli postati razlog za izključevanje in diskriminacijo. 
 
Na teh petdeset let Vere in luči lahko gledamo kot na veliko 
romanje, kot na idejno nadaljevanje prvega romanja. Je tudi 
ekumensko potovanje, kajti srečujejo se ljudje iz več krščanskih 
veroizpovedi, katoliki, protestanti, anglikanci, pravoslavni... 
Znamenje skupnosti, otipljivo seme enotnosti. Ravno najbolj 
ranljivi postanejo izvor sprave ker nas kličejo na pot spreobrnjenja. 
 
Pot, ki ste jo ubrali, je bila dolga in polna sadov, vendar pa je še 
danes v Cerkvi in v svetu mnogo ljudi, ki so v pozabljeni in 
izključeni v svoji majhnosti in ranljivosti. Zato vas spodbujam, da 
nadaljujete z močjo svetega Duha: naj bodo vaše skupine vedno 
kraji srečevanja, človeškega napredovanja in  praznovanja za vse, 
ki se še vedno počutijo odrinjene na rob in zapuščene. Družinam, 
ki doživijo rojstvo otroka s posebnimi potrebami, bodite znamenje 
upanja, da se nihče ne bi zaprl v žalosti in obupu. 
 
Vabim vas, da boste v krščanskem okolju kot kvas in da boste 
pričevali za Božjo izbiro zadnjih, najmanjših, in izključenih. Naj 
duh skupnosti, in prijateljstva, ki je del vaše karizme, iz vas naredi 
orodje sprave in miru, še posebej tam, kjer so spori in delitve. 
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Znamenje, ki predstavlja vašo izkušnjo, vaš „logo“, je čoln na 
viharnem morju, medtem, ko se sonce dviga nad oblaki po neurju.  
 
Med to pandemijo sem med premišljevanjem o evangeljski zgodbi 
o učencih v neurju večkrat pomislil na to, da smo vsi v istem 
čolnu. Zato vas potrjujem v vaši zavezi, da boste v neurjih, ki jih 
doživljajo ljudje in njihove družine, majhni čolni, v katerih lahko 
vsak najde mesto z gotovostjo, da je v tem čolnu tudi Gospod 
Jezus. Naj vas sonce vere in upanja, ki se dviga nad oblaki naših 
bojazni in negotovosti, vedno spremlja na poti, ki vas še čaka. Naj 
vas Gospod blagoslovi in naj vas Devica Marija varuje. In prosim, 
ne pozabite moliti zame. Hvala vam! 
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Slovenski prevod: 

Vera in luč Slovenija 

Prevajalci: Silva Kuzman, Tanja Vovk, Sonja Simonič Puc, Irena 

Matajc, Mojca Čušin, Nada Jurkovič, Mitja Mrzljak 

 



 

71 

Dokumenti na voljo 
 

Dokumenti, dostopni na spletni strani Vere in luči 
www.foietlumiere.org 

 
 
"Plus jamais seuls, l’aventure de Foi et Lumière"                   
Marie-Hélène Mathieu (Format poche)                  
 
 Charte et la Constitution            
 Carnet de route annuel                                                                
 Notre premier carnet de route  
 La cahier du responsable                                              
 Identité et mission de Foi et Lumière 
 Porter ensemble la responsabilité à Foi et Lumière  
 Vivre l'essentiel de Foi et Lumière au milieu d'une pandémie 

             
 Règles financières à Foi et Lumière                                                     
 Quelques recettes faciles pour la recherche de fonds             
 
 Journée pour un renouveau dans la communauté                                                    
 La spiritualité de Foi et Lumière                                              
 Foi et Lumière dans la vie quotidienne, Père Joseph Larsen   
 Les Mystères de Foi et Lumière, Ghislain du Chéné    
 Le Chemin de Croix de Foi et Lumière, Ghislain du Chéné          
 Pour préparer et vivre une retraite                              
 Les retraites à Foi et Lumière                                                
 L’œcuménisme dans Foi et Lumière           
 Fioretti, Père Joseph Larsen                                                   
 Les chemins du cœur, témoignages d'aumôniers     
 Messages des Eglises à Foi et Lumière    
                                
 Dépliant                                                                                                                        
 Affiche petit et grand format                                                  
              
"Hisse et Ho !", la lettre internationale de Foi et Lumière     
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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. 


