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posnetki na youtubu
knjižice za križev pot

Mesec marec je namenjen razmišljanju o telesnem delu usmiljenja POPOTNIKE SPREJEMATI in duhovnem
delu usmiljenja KRIVICO VOLJNO TRPETI. Gradivo lahko razdelite na dve srečanji ali kako drugače prilagodite.
Potek
→ Vstopna točka: Skupinska igra
Udeležencem v prostoru razložimo, da so na navidezni premici, na kateri naj se postavijo tja, kjer se sami
trenutno počutijo. Postavimo jim več trditev, pri vsaki pa naj se udeleženci postavijo tja, kamor mislijo, da
spadajo.
•
•
•
•
•
•
•

Imam rajši pizzo ali makarone.
pizza
Raje imam zimo ali poletje.
Lažje sprejemam ali dajem.
Sem altruist ali egoist
Sem potrpežljiv ali hitro znorim.
Odpustim hitro ali dolgo kuham mulo.
Sem do tujcev naklonjen ali sovražno nastrojen.

makaroni

trditve lahko poljubno dodamo ali odvzamemo

→ Oznanilo
Pogovor o sprejemanju
•
•
•
•
•

Ali je lažje dajati ali sprejemati?
Kaj je pogoj za obe drži?
Ali sem v odnosu do sočloveka in Boga zmožen ponižnosti?
Ali se zavedam, da sem vse, kar imam pravzaprav prejel?
Se zavedam številnih milosti in darov, ki jih dan za dnem prejemam od Boga?

A. popotnike sprejemati
Voditelj predstavi nekaj dejstev glede sodobnih stisk človeštva na področju beguncev. Poznamo nekako tri
skupine, kot so begunci, mladoletni ubežniki in ženske. Pri tem ne pozabimo na naslednja dejstva:
•
•
•

število beguncev je bilo leta 2005 37,7 milijonov; leta 2013 51,2 milijonov, leta 2014 pa že 59,5
milijonov
v letu 2015 je do septembra v Evropo po morju prispelo več kot 430.000 migrantov in beguncev
v Slovenijo je od 16. oktobra do 24. novembra 2015 vstopilo 260.722 migrantov
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po podatkih Združenih narodovo naj bi v Evropo leta 2016 vstopilo milijon migrantov
»Hiša zaveze«, največje združenje za pomoč mladostnikom in otrokom je v letu 2000 oskrbela več
kot 50.000 mladih beguncev v ZDA
številne ženske in otroci so žrtve nasilja v družini predvsem s strani svojih moških partnerjev
dvajset odstotkov žensk živi v okoliščinah, za katere lahko rečemo, da so zlorabljene
žrtve nasilja najdejo zatočišče v materinskih in prehodnih hišah, ponekod pa imajo pastoralne službe
in domove

Tudi Jezus je bil že od svojega rojstva begunec in preganjan. O tem lahko preberemo v odlomku Mt 2,7-15.
Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato
jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se
mu pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli
vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno
razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so
svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k
Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
Ko so odšli, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: »Vstani, vzemi dete in njegovo mater in béži
v Egipt! Bodi tam, dokler ti ne povem; Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril.« Vstal je, ponoči vzel dete in
njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po
preroku: Iz Egipta sem poklical svojega sina.

Lahko si ogledamo delček pogovora z Pedrom Opeko pod naslovom »Vsak človek je moj brat in moja
sestra«: https://www.youtube.com/watch?v=qiOchupjDYY
Seveda je na internetu še veliko drugih filmov, ki prikazujejo migrante, ki se v zadnjih mesecih iz vojnih
območij priseljujejo v Evropo.

Dinamika: Igra – Potres
Igra je mišljena kot tematska popestritev kateheze. Mladi se razdelijo v
skupine po tri in sestavijo hišo tako, da se dva postavita drug proti
drugemu in s stegnjenimi rokami tvorita streho, tretji pa se vmes
postavi kot stanovalec. Eden udeleženec ostane sam in je t.i.
»brezdomec.« Brezdomec nato reče: »Zamenjajo naj se vsi, ki so desne
stene (desni glede na stanovalca) ali leve stene (levi glede na
stanovalca) ali stanovalci«. Lahko pa reče, je nastal potres, ko morajo
vsi igralci zamenjati svoje vloge. Ko se menjajo se tudi brezdomec
skuša postaviti na mesto nekoga drugega. Vedno seveda eden ostane
sam in je brezdomec.
Pogovor:
-

Kako si se počutil, ko si bil »brezdomec«?
Imam odprto srce za vse, ki potrebujejo mojo pomoč?
Kakšen je moj odnos do brezdomcev in beguncev?
Ali zmorem tudi v teh ljudeh videti Božje otroke?
Kaj lahko storimo zanje?
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→ Dejavnost
Mladi pregledajo predloge za marec in izberejo zase primerne. Predlogi so na spletni strani:
http://mladinska-pastorala.si/sites/default/files//BODIdoberDELAJdobro_plakat.pdf

→ Molitev
Jer 22,2–5
Reci: Poslušaj GOSPODOVO besedo, Judov kralj, ki sediš na Davidovem prestolu, ti, tvoji služabniki in tvoje
ljudstvo, ki hodite skozi ta vrata. 3 Tako govori GOSPOD: Delajte prav in pravično! Rešujte oropanega iz rok
izkoriščevalca! Ne zapostavljajte tujca, sirote in vdove! Ne bodite nasilni in ne prelivajte nedolžne krvi na tem
kraju! 4 Če boste to besedo res izpolnjevali, pojdejo kralji, ki sedijo na Davidovem prestolu, njihovi služabniki
in njihovo ljudstvo na vozovih in konjih skozi vrata te hiše. 5 Če pa teh besed ne boste poslušali, prisegam pri
sebi, govori GOSPOD, da bo ta hiša postala razvalina.
Biti bližnji
Daj, da bom sprejela znance in neznance,
ki si mi jih določil za moje bližnje.
Zdrami me iz ravnodušnosti in zbudi v meni željo
po sodelovanju in ljubezni.
Daj mi potrpežljivost, da bom vztrajala,
kjer ne bi vztrajal nihče drug.
Daj mi čas, ko se bo vsem mudilo.
Daj mi posluh za ljudi, ki so na videz čisto navadni.
Daj, da bom ostala zvesta, čeprav me bodo zapostavljali.
Daj, da bom pribežališče, kjer bo vsakdo našel zavetje.
Pomagaj mi – biti bližnji.
Pesem: Kakor sem jaz ljubil vas ali Karkoli ste storili
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B. krivico voljno trpeti
→ Oznanilo
Verjetno ni človeka, ki se mu ne bi v življenju zgodila krivica. Ni lahko sprejemati ponižanja, obtožbe, krivico.
Ob tem se seveda sprašujemo, koliko zmoremo sami posnemati Jezusa Kristusa, ki je doživel največjo krivico,
ko so ga po nedolžnem pribili na križ.
Velik v nebeškem kraljestvu je torej tisti, ki zmore drugim odpuščati. Jezus nam pravi Mt 18, 21-35:
Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do
sedemkrat?« Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. Zato je
nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu
privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset tisoč talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal
prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel predenj in ga
prosil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg
odpustil. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan sto denarijev.
Zgrabil ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹ Ta je padel predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in ti
povrnem.‹ Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. Ko so njegovi tovariši
videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedat, kaj se je zgodilo.
Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil.
Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹ In njegov gospodar se
je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z
vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu.«

Lep primer sprejemanja krivice je dogodek iz življenja sv. Dominika Savia: Peč polna snega
Deset kilometrov dnevno je bilo vendarle preveč za malega in šibkega Dominika. Nekega dne se je
Karel Savio odločil: že dvakrat je "presadil" svoj dom: iz Mondonia v Rivo in iz Rive v Morialdo tokrat naj bi se vrnil v Mondonio. Tam so bile namreč šole kot v Castelnuovu in Dominiku bi ne bilo
več treba toliko pešačiti. Končno pa je bilo v Morialdu zanj vedno manj dela in treba ga je bilo
poiskati drugod.
Dominik je šel pozdravit kaplana, poslovil se je od svojih prijateljev, še zadnjič je stopil v cerkvico,
kjer se je naučil spoznavati Gospoda, nato je odpotoval z mamo in očetom.
V Mondoniu so se počutili kot doma, ker je njihov rod izhajal iz te vasi in so imeli tam veliko
sorodnikov. Dominik je dobil novega učitelja, duhovnika Cugliera, in nove sošolce. Dobre volje se je
znova lotil učenja. V šolo je hodil tudi deček z imenom Frančišek Desideri. Postala sta prijatelja.
Duhovnik Cugliero je takoj dojel izjemno dobroto Dominika in sploh vse svoje učence. Toda tudi v
razredu duhovnika Cugliera je bilo kot v vseh razredih na svetu nekaj nepridipravov, ki so zakuhali
marsikako debelo. Duhovnik Cugliero je bil učitelj svojega časa in je dobro znal vihteti palico,
nekaterim je celo zagrozil z izključitvijo iz šole.
V mrzlih zimskih dneh je šolo ogrevala in okajala velika peč. Vsak šolar je moral prinesti s seboj
drva za kurjavo. Nekega dne je gospod Cugliero zamudil, zunaj je snežilo in v razredu ni bilo ravno
toplo. Dva paglavca (bila sta "že na "črnem" seznamu) sta si v trenutku nekaj prišepnila, nato pa sta
se izmuznila ven. Vrnila sta se z dvema velikima kepama snega in ju skrivaj vtaknila v peč. Močno se
je zakadilo, nato je iz peči pricurljal potoček, ki je poplavil razred. Res neumna šala. In že je bil pred
vrati gospod Cugliero. Videl je vodo, ki je pritekala iz peči. Ves namrščen se je približal in dvignil
pokrov... Razkačen se je ozrl po učencih: "Tako nam bo lepo na toplem, kajne? Kdo je to storil?"
Njegov glas je izdajal izredno strogost.
Krivca sta se prestrašeno spogledala: Če ju kdo zatoži, bosta prav gotovo izključena. Kaj sedaj? Z
nekaj kretnjami sta se sporazumela, da bosta obdolžila koga drugega. Eden izmed njiju je vstal in je
z izrazom brezbrižnosti na obrazu s prstom pokazal na Dominika Savia: "On!" Tudi drugi paglavec je to
prepričljivo potrdil: "Seveda, on je to storil!"
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Gospod Cugliero je bil res presenečen. "Dominik! Prav ti! Tega bi nikoli ne verjel!" Dominik najprej sploh
ni vedel, česa ga dolžijo. Tudi on je zamudil zaradi snega in se sploh ni zavedal, kaj se je pripetilo. Toda
takoj se mu je zasvitalo: peč, sneg. Skočil je pokonci, zardel in se ozrl okrog: mar ni nikogar, ki bi ga
zagovarjal? Saj so vsi videli. Nihče si mu ne upa pomagati, ker sta zlikovca večja in bi lahko koga
prebunkala. Učitelj je nadaljeval: "Imaš srečo, ker je to tvoj prvi prestopek. Sicer bi te moral izključiti!"
Dominik je povesil glavo in stisnil pest!. Zadostovala bi beseda, ena sama, in krivca bi takoj razkrinkali,
toda učitelj je dejal: "Če bi to ne bil prvi prestopek, izključitev!" Ne, Dominik ne mara, da bi bili njegovi
sošolci izključeni. Učitelj ga kar naprej kara in naposled mu ukaže, naj kleči sredi razreda.
Po končanem pouku se nekdo ojunači. Vedel je za prava krivca in njuno početje. Ne, to ni izdaja, to je
le pravica. Približa se duhovniku Cuglieru in mu vse pove.
Dobri učitelj drugič obstane kot zadet od strele: "Toda čemu le... Lahko bi povedal, otrok božji..." Ker je
Dominika kaznoval po nedolžnem, se mu je naslednjega dne ves ponižen približal: "Čemu mi nisi
povedal, da nisi kriv?" Dominik se je nasmehnil: "Ni pomembno. Pomislil sem, da bi lahko onadva
izključili, tega pa nisem maral. Upal sem, da mi boste odpustili. In nato... sem pomislil na Jezusa... Tudi
njega so po krivem obdolžili..." Duhovnik Cugliero je umolknil. Dominik je predober fant, da bi obtičal
v katerikoli vasi. Pomislil je na Janeza Boska. Za Dominika bi bil on kot nalašč.
Da smo sposobni sprejeti krivico in nanjo ne odgovoriti z maščevanjem je potrebno veliko ljubezni do
sočloveka. Pogoj je, da smo res ljudje sprave in odpuščanja.
Le če sami sebe priznavamo za grešnike, bomo tudi drugim zmogli odpustiti njihove napake in krivice. Ne gre
torej za to, da bi se nad drugimi poviševali, temveč da zavzamemo držo ponižnosti.
Temelj za prenašanje krivice je naš odnos z Jezusom. Samo v Njem lahko najdemo moč, da zmoremo
odpustiti sočloveku.

Z mladimi si lahko pogledamo film mlade punčke iz Sirije, ki govori o odpuščanju za vse krivice:
https://www.youtube.com/watch?v=U3pAxAHT0jg (angleško)

Dinamika: Skupinska igra
Z mladimi igramo kakšno vsem poznano skupinsko igro (npr. samuraj, mačke in miši, petelinji boji, ročni
nogomet, …) ali organiziramo splošne štafetne igre. Pri tem je pomembno, da se že prej s kom izmed njih
dogovorimo, da igrajo zelo nepošteno oziroma, da goljufajo. Na ta način udeležence sprovociramo, da
začutijo krivico. Vsekakor je potrebno na koncu narediti refleksijo oziroma se pogovoriti s pomočjo spodnjih
vprašanj.

→ Pogovor
•
•
•
•
•
•
•

Kako smo se počutili med igro?
Kako prenašamo krivico?
Na kakšen način odreagiramo v težkih situacijah?
Smo zaradi krivice potrti, žalostni, jezni ali pa smo kot apostoli veseli, saj smo lahko trpeli zaradi
Jezusa?
Zmoremo odpuščati drugim?
Smo ljudje sprave ali vnašamo v naše medsebojne odnose spor?
Se zmoremo za storjeno krivico drugim tudi opravičiti?
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→ Dejavnost
Mladi pregledajo predloge za marec in izberejo zase primerne. Predlogi so na spletni strani:
http://mladinska-pastorala.si/sites/default/files//BODIdoberDELAJdobro_plakat.pdf

→ Molitev
V tem postnem času lahko skupaj zmolimo križev pot, kjer premišljujemo Jezusovo krivično obsodbo,
njegovo trpljenje, smrt in vstajenje.
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