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Pripomočki:






posnetek vode
pisala
listi
plastični kozarci
voda

Mesec februar je namenjen razmišljanju o telesnem delu usmiljenja ŽEJNE NAPAJATI in duhovnem delu
usmiljenja DVOMLJIVCEM PRAV SVETOVATI. Gradivo lahko razdelite na dve srečanji ali kako drugače
prilagodite.
A. ŽEJNE NAPAJATI
Potek
→ Vstopna točka
Mladi se z voditeljem ustavijo ob vprašanju, kako bi opisali okus vode. Vsak dobi kozarec in vodo, ki jo
spije in nato poskuša opisati, kakšna je.
Zgodba ob glasovih
Voditelj predvaja posnetek vode (dež, reka, …) ter povabi mlade, da poslušajo glasove in na list zapišejo
kak stavek, misel, ki se jim ob tem utrne. Po določenem času zapisano predstavijo drug drugemu.
Posnetek lahko izberete med temi, ki so na spodnjih povezavah:
https://www.youtube.com/watch?v=37RGagrW66o
https://www.youtube.com/watch?v=73y1CqxVCeA
https://www.youtube.com/watch?v=xoirXUhEpIo
ali
voditelj prebere zgodbo Slap in trije beduini (A. S. Exupery)
Na našem puščavskem letališču smo prišli pogosto v stik z beduini. Pojavili so se iz globine daljnih krajin, ki smo
jih prečkali na naših poletih, kupili so sladkor in čaj in spet izginili v njihov skrivnostni svet. Tu in tam smo
povabili nekatere vplivne poglavarje v naše letalo, da bi jim pokazali svet. Tako smo poleteli z njimi na sprehod,
in naneslo je,, da so trije med njimi obiskali celo Francijo. V Francoskih Alpah jih je peljal vodič k mogočnemu
slapu, ki je kakor pobegel steber padal navzdol in zamolklo šumel. Spodbudil jih je, naj ga poskusijo. Bila je
sladka voda.
Voda! Koliko dni potrebuješ v puščavi, da dosežeš naslednji vodnjak. Koliko ur moraš odkopavati pesek, ki ga je
zasipal, da prideš do blatne mase. V puščavi je voda vredna svoje teže v zlatu. Če je kjerkoli deževalo, oživi
Saharo pravo preseljevanje narodov. Plemena potujejo po tristo kilometrov, da bi prišla do mesta, kjer raste
trava.
Ta voda torej, ki je je tam tako malo, je tu zamolklo šumela, kakor bi tekle vodne zaloge vsega sveta iz sladkih
shramb. Vodič je dejal: »Gremo dalje!« Oni pa se niso ganili z mesta in so prosili: »Še trenutek!« Nihče ni
spregovoril nobene besede več. Nemo in resno so zrli v potek vzvišenega prostora. Tu je teklo iz trebuha gore
1

Jubilej Usmiljenja za mlade

Medškofijski odbor za mladino

življenje samo, sveta življenjska snov. Pretok ene sekunde bi obudil k življenju izmučeno karavano, ki se je za
vedno izgubila v neskončnih daljah slanih jezer in zrcaljenj zraka. Tu se je kazal Bog. Bilo je nemogoče, da bi šli
preprosto dalje. Bog je odprl zapornice svoje moči. S svetim spoštovanjem in negibno so stali oni trije pred
čudežem.
»Tu ni ničesar več videti. Pridite!«
»Čakati moramo!«
»Na kaj?«
»Da bo prenehalo!«
Hoteli so počakati na uro, ko se bo Bog skesal svoje razsipnosti. »Toda ta voda teče že tisoče let!«
Zvečer, ki sem ga prebil pri črnih poglavarjih, niso spregovorili o slapu. So čudeži, o katerih je bolje molčati.

→ Oznanilo
Pogovor o pomembnosti vode
Voditelj predstavi nekaj dejstev o vodah na zemlji in izmenja svoje poznavanje z njimi. Pri tem si lahko
pomaga z že pripravljenimi predstavitvami na spletu. Na primer:
http://old.gimvic.org/obsolske_aktivnosti/unesco/projekti_in_aktivnosti/vodakaj_mi_pomeni/gradiva/download/Voda_po_kontinentih.pps
Pri tem naj je pozabi na okoljevarstvene probleme, nekaj dejstev:






Brez čiste pitne vode je skoraj 900 milijonov ljudi po svetu.
Več kot 884 milijonov ljudi po vsem svetu nima dostopa do varne pitne vode, kar 2,6 milijarde ljudi
pa nima dostopa do osnovnih sanitarij.
Vsako leto zaradi bolezni, povezanih s pomanjkanjem čiste vode in sanitarij, umre več kot dva
milijona ljudi, od tega jih je milijon in pol otrok, mlajših od pet let.
Zaradi bolezni, povezanih s pomanjkanjem čiste vode in sanitarij, otroci izgubijo kar 443 milijonov
šolskih dni.
Največji delež tistih, ki nimajo dostopa do čiste pitne vode, živi v Afriki in Aziji, v podsaharski Afriki in
v Aziji pa živi tudi največji delež svetovnega prebivalstva, ki nima dostopa niti do ustreznih sanitarnih
prostorov.

Tudi so lahko pomoč posnetki, ki jih najdemo na spletu, na primer:
http://www.bodieko.si/zgodba-o-ustekleniceni-vodi
http://www.prisluhni.si/images/stories/prisluhni/Dwnload/susa-zeja.pdf
Duhovna žeja:
Žeje pa ne doživljamo samo na telesni ravni. Ljudi žeja tudi po sprejetosti, ljubezni, … Gre za žejo, ki jo je
včasih težje pogasiti kot žejo.
Tu si lahko pogledate filmček:
http://www.godtube.com/watch/?v=J10MBJNU
Dinamika: Kje se bom odžejal?
Vsak napiše na svoj kozarec svoje ime in eno žejo, ki jo je že kdaj začutil. Potem kozarce odložimo na mizo,
kjer si lahko vsak ogleda, za katere žeje gre. Nato so povabljeni, da na listek napišejo, kje se lahko posamezne
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žeje pogasijo, kaj jih poteši in potem ustrezen listek dajo v kozarec. Ko to vsi naredijo, vzame vsak svoj
kozarec in preberejo rešitve.

→ Dejavnost
Mladi pregledajo predloge za februar in izberejo zase primerne. Predlogi so na spletni strani:
http://mladinska-pastorala.si/sites/default/files//BODIdoberDELAJdobro_plakat.pdf

→ Molitev
Iz 42,17–18
Revni in ubogi iščejo vodo,
pa je ni,
njihov jezik se suši od žeje.
Jaz, GOSPOD, jih bom uslišal,
jaz, Izraelov Bog, jih ne bom zapustil.
Na golih gričih bom odprl reke
in studence sredi dolin,
puščavo bom spremenil v jezero vodá,
suho deželo v vrelce vodá.
Pesem: Izvir si, Jezus, žive vode

3

Jubilej Usmiljenja za mlade

Medškofijski odbor za mladino

B. DVOMLJIVCEM PRAV SVETOVATI

Potek
→ Vstopna točka
Znana osebnost
Vsak od mladih dobi post it listek, kamor zapiše znano osebo (vsi v skupini jo morajo poznati) – zapisanega
ne sme pokazati drugim. Po poljubnem sistemu določimo način in vsak svoj listek nalepi na čelo nekoga
drugega (npr. vsi sedijo v krogu in listek nalepijo tretjemu od njega v desno …). Naloga vsakega je, da čim
hitreje ugotovi, kdo je zapisana oseba na listku.
Odvisno od števila mladih v skupini lahko to izvemo tako, da gremo v krogu in ima vsak možnost, da
postavlja tako vprašanja, da lahko dobi le odgovor DA ali NE. Ko je odgovor negativen, sprašuje naslednji v
krogu.
Ali pa gremo v proste pare za določen čas, ko lahko drugega sprašujemo sočasno. Tisti, ki ugotovi svojo
osebo (oz. misli da jo je), sede na stol in počaka, da se čas izteče.
Nato vsak pove svojo osebo, tisti, ki jo je napisal, pa razloži, zakaj jo je sam izbral
Svetopisemski primeri svetovanja
Voditelj in mladi poiščejo primere svetovanja v Svetem pismu (npr. Salomon, Jezus bogatemu mladeniču,
Tobit svojemu sinu, Naoma Ruti, …), ob njih lahko ponovijo tudi malo svetopisemskega znanja.
Kdo naj svetuje?
Ob osebah, ki so jih mladi sami izbrali in ob primerih iz Svetega pisma, poiščejo lastnosti, ki bi jih naj imel
človek, ki zna dobro svetovati (je razgledan, pozna problematiko, upošteva človeka, ki je pred njih, zna
poslušati, išče odločitve skupaj namesto, da bi poznal rešitve že vnaprej …).

→ Oznanilo
Vsi imamo izkušnjo zmedenosti in dvomov. In vsaj poznamo koga, če sami tega še nismo doživeli, ki je bil
postavljen pred resnično težko izbiro.
Duhovno delo usmiljenja dvomljivcem prav svetovati pomeni pomagati nekomu v procesu odločanja, da
pride do prave in dobre odločitve glede na situacijo in možnosti, ki so na razpolago. Pri tem je za kristjana
pomembno, da so odločitve tudi moralno pravilne.
Pri tem je treba, da tistim, ki iščejo nasveta, večkrat ne koristi to, kar bi želeli slišati, ampak to, kar morajo
slišati.
Sposobnost dati pravi nasvet na duhovne področju raste z dnevno molitvijo, prebiranjem Svetega pisma,
skrbjo za osebno rast, … Zaupamo lahko, da nas je Sveti Duh opremil s sposobnostjo, da lahko drugim prav
svetujemo.
Dati pravi nasvet je dejanje ljubezni in pravičnosti.
Skupaj si lahko pogledajo kak film s tematiko svetovanje, npr.



Čarli in tovarna čokolade,
Skrajno glasno in neverjetno blizu

Ali kakšen krajši video:
https://www.youtube.com/watch?v=zXzI2zPQFA8 (angleško)
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https://www.youtube.com/watch?v=-UW4RNmUGKs (ali katero drugo risanko iz te serije, ki kažejo na nasvet,
ki se ne upošteva)

→ Dejavnost
Mladi pregledajo predloge za februar in izberejo zase primerne. Predlogi so na spletni strani:
http://mladinska-pastorala.si/sites/default/files//BODIdoberDELAJdobro_plakat.pdf

→ Molitev
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo
in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo!
Bog naš Oče,
Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga,
da bomo v življenju spoznali,
kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
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