»NE BOJ SE!« (Lk 1, 30)
KATEHEZA V PRIPRAVI NA STIČNO MLADIH 2018

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha – Amen.
MOLITEV K SVETEMU DUHU
Lahko pesem, ali po besedah:
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.
Voditelj povabi, da mladi najdejo odlomek v Svetem pismu in prebere:
Lk 1, 26-33
V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z možem,
ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel:
»Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in
premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu.
Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus.
Voditelj povabi člane skupine, da besede evangelija tiho berejo (5-10 min). /Lahko je v ozadju mirna glasba
(taizejski instrumental)./
Voditelj povabi, da ponovijo besede ali stavek evangelija, ki jih je najbolj nagovoril. Besede, stavek se lahko
ponavljajo. Voditelj po potrebi spodbudi, da spregovori prav vsak.

1. IZZIV:
Voditelj prebere navodilo:
Preglej galerijo na svojem telefonu in izberi 3 fotografije preteklega poletja, na katerih opaziš delovanje Božje
milosti.«

Slike pokaži levemu ali desnemu sosedu/sosedi. Povej mu, zakaj si izbral določene slike ter kaj tebi pomeni
Božja milost.
Voditelj naj pusti med 8-10 min, da se pari v skupini pogovorijo. Nato mladim v skupini razloži, kaj milost
pravzaprav je. V pomoč je spodnji odstavek:
Božja milost se na prvi pogled zdi pojem, ki ga težko razložimo. Lahko zmanjka besed. V resnici je to Božji dar,
ki meni in tebi, vsem nam pomaga, da lahko živimo kot kristjani. Milost nam pomaga, da se naše oči odprejo
za prisotnost Boga v našem življenju. Morda si to opazil v sliki iz oratorija, skavtskega tabora, počitnic ob
morju… Morda si delovanje Božje milosti opazil v sliki, kjer si pomagal drugim; morda si milost prepoznal v
stvarstvu. Milost je Bog, ki prebiva v nas in hkrati nam milost da moč, da izpolnimo poslanstvo, ki nam ga Bog
daje. Bog nam hkrati daje svobodo, da milost sprejmemo, ali ne. Brez milosti ne moremo biti v občestvu z
Bogom. Če priznamo Božjo pomoč in milost, živimo vero. Božja ljubezen je brezpogojna, neskončna, nič ji ni
nemogoče, teče v potokih, kot slap, se daje na široko, je vseprekipevajoča in za vsakega človeka. Sodelovati
ali ne? V svobodi? Že to, da vdihnem in izdihnem, je podarjeno, naše telo, kako je čudovito ustvarjeno, naši
odnosi, da smo povabljeni v občestvo z Bogom in med seboj. Vse to je milost in priložnost, kjer lahko
sodelujemo.

2. IZZIV:
Voditelj naj v naprej natisne sledečo fotografijo, tako da bo vsak izmed udeležencev dobil svoj izvod.
Fotografije nato razdeli med sodelujoče.

Voditelj poda navodilo: »Vsak naj v miru pogleda sliko in prebere citat.«
Naj v skupini zavlada 3-5 min tišine, potem pa naj voditelj doda: »Sedaj naj vsak obrne fotografijo in prazen
prostor razdeli na 6 delov. V prazne prostore zapišite sledeča vprašanja:
-

Kaj je Bog pričakoval od Marije?

-

Česa se je bala Marija?

-

Katere milosti je Marija prejela?

-

Kaj Bog pričakuje od mene?

-

Česa se jaz bojim?

-

Katere milosti jaz prejemam od Boga?«
Prikaz:

Kaj je Bog pričakoval od Marije?

Česa se je bala Marija?

Katere

milosti

je

Marija

prejela?

Kaj Bog pričakuje od mene?

Česa se jaz bojim?

Katere milosti jaz prejemam
od Boga?

Ko mladim zastavite vprašanja, naj imajo nekaj časa (5-10 min), da o njih razmislijo, odgovore pa zapišejo v
prazne prostorčke. Po potrebi lahko mladi evangelijski odlomek preberejo še enkrat.
Sledi naj podelitev, bodisi v parih ali kar kot celotna skupina. (odvisno od velikosti skupine). Predvsem je
pomembno, da si mladi med seboj zaupajo in čutijo varen prostor, da o tem spregovorijo.
Voditelj naj usmerja pogovor in ob koncu povzame bistvo (razlaga evangelijskega odlomka). Usmeritev za
pogovor:
V življenju nas je marsičesa strah. Lahko so to neutemeljeni strahovi, lahko nam strah povzročajo situacije, v
katerih smo se v preteklosti znašli in so nam zbujale neprijetne občutke, lahko pa nas je strah reči, ki so nove
in na katere nimamo prav zares neposrednega vpliva. Angel je Mariji (ki se je kot najstnica znašla pred
priložnostjo, da čudežno postane mati, da bo trpela, da je pred nevarnostjo, da jo bodo zaradi izvenzakonske
nosečnosti kamenjali in da je možnost, da jo bo Jožef odslovil) rekel: ''Ne boj se!'' Marija je bila dejansko pred
veliko nevarnostjo, ko ji je Angel oznanil novico. Lahko bi jo bilo strah za nešteto stvari, vendar, ker je Marija
zaupala besedam, ker ni gledala izključno na svoje ugodje in se v celoti izročila Bogu, je v njej začelo biti Dete,
Jezus, ki je Bog. Odgovorila je takoj in scela. V tem dialogu nam je lahko zgled predanosti in zaupanja.

Kaj meni pomaga, da se predam in zaupam Bogu? Kako jaz premagam strahove?
-

Spodbuda k molitvi

-

Spodbuda k iskanju primerne družbe

-

Spodbuda k rednemu obiskovanju zakramentov, še posebno Evharistije.

Marija je ponižno sprejela poslanstvo, bila obdarjena z milostjo. S tem je postala prva živa monštranca. Če
pogledamo razlago pojma monštranca, je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika zapisano: »navadno
umetniško izdelana priprava, v kateri je v zastekljeni odprtini vidno nameščena posvečena hostija.«
Kako tuje je pomisliti, da je bila tudi Marija samo priprava, da sva jaz in ti samo pripravi? Zakaj jaz in ti? Ker je
vsak izmed nas poklican, da je živa monštranca – tisti, ki prinaša Jezusa v svet. Če se le upamo prepustiti
Bogu, mu zaupati in mu reči: ''Da!'' In ta da lahko vedno znova rečemo pri evharistiji in drugih zakramentih,
kjer se srečamo s Kristusom. Prejemanje obhajila nas spreminja, zakramenti nam dajejo moč, so zaveza z
Bogom, ki drži – Bog je zvest. Izziv je danes sprejeti Kristusa, sijati drugim in iskati Njegov sijaj v ljudeh, s
katerimi živimo in so nam podarjeni. Aktivno življenje katoličana ni vidno samo na zunaj (da lahko obkljukamo
v kakšnih vseh katoliških krogih smo se gibali), ampak predvsem v našem osebnem življenju.

IZZIV 3:
Skupina naj si zada izziv, ki se na prvi pogled zdi malo težji, do katerega morda čutijo strah. Lahko je to izziv,
ki ga bodo opravili v Stični, izziv, ki ga bodo opravili do naslednjega srečanja/do konca leta. Naj skupina moli
za pogum, za milosti, da bodo zmogli izziv uresničiti.

Izziv naj mladi zapišejo na spodnjo kartico, ki naj jo voditelj v naprej natisne. Naj bo na vidnem mestu ob
srečanjih, ki jih bo skupina imela.

Zaključna molitev: Molitev Stične mladih 2018
Če mi Ti rečeš, da sem ustvarjen za veliko poslanstvo …
Če mi daš čutiti, da lahko skupaj z Očetom premagamo vse ovire na poti …
Če mi obljubiš, da mi boš vsak dan šepetal na srce, kakor si Mariji, naj se ne bojim …
In če me boš kljub dvomom hranil s svojo Večerjo …
Potem se ne bojim stopiti na Tvojo pot in se ne oziram več nazaj.
Amen.
Bl. Lojze Grozde – prosi za nas!

