»BRATSKO SE MED SEBOJ LJUBITE.« (RIM 12, 10)
Molitev:
Molitev Frančiškovih otrok
Bog naš Oče,
Rad me imaš in me poznaš.
Kadar sedim ali vstanem, me vidiš!
Kadar grem spat ali počivam, me varuješ!
Dobro poznaš moj dan, moje delo in igranje.
V skrbeh nočem pozabiti, da si Ti dobri Bog z menoj.
To je čudovito!
Ker vse veš kar mislim, veš tudi, da te imam rad/a!
Pomagaj mi, da te bom imel/a še rajši!
Amen.


Otroke povabimo, da zaprejo oči in prisluhnejo božji besedi.

Rim 12, 9-21 (odlomek si lahko prilagodite glede na svojo skupino)
Pravila krščanskega življenja
9 Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte pa se dobrega. 10 Drug drugega ljubíte z bratsko
ljubeznijo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. 11 Ne popuščajte v vnemi, temveč bodite goreči v duhu,
služíte Gospodu. 12 Veselite se v upanju, potrpite v stiski, vztrajajte v molitvi, 13 bodite soudeleženi v potrebah
svetih, gojite gostoljubje. 14 Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. 15
Veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo. 16 Drug o drugem imejte isto mišljenje, ne
razmišljajte o visokih stvareh, marveč se prilagajajte skromnim. Ne imejte se v svojih očeh za pametne. 17
Nikomur ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro. 18 Če je mogoče, kolikor je
odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. 19 Ne maščujte se na svojo roko, ljubi, ampak dajte prostor Božji
jezi, saj je pisano: Moje je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi Gospod. 20 Nasprotno: Če je tvoj sovražnik lačen,
mu daj jesti; če je žejen, mu daj piti; če boš namreč delal tako, boš sipal žarečega oglja na njegovo glavo. 21 Ne
daj se premagati hudemu, temveč premagaj húdo z dobrim.


Sledi pogovor: Skupaj ob vprašanjih kratko obnovite odlomek.
Kaj pa jaz, kaj (kdo) si želim postati? Kateri so moji darovi? Kako jih izkoristim? Jih sploh
izkoristim?



Dejavnost: Z otroki napišete skupaj na plakat pravila krščanskega življenja tako, da jih »prevedete« v
njim razumljiv, konkreten in oprijemljiv jezik (da bodo vedeli kako se to kaže konkretno v njihovem
vsakdanu).



Delavnica
Z otroki izdelamo tablico, na katero zapišejo pravila krčanskega življenja tako, da jih bodo lahko
spoštovali tudi doma, saj se bratska ljubezen začne v družini.
Potrebščine:
Pravokotni kos lesa za vsakega otroka
Vrtalni stroj
Vrvice

Postopek:
-

Volna – različne barve
(bleščice, perle…)
Mekol
Škarje
Šeleshamer
Ravnilo/ rezalnik papirja
Barvice, flomastri…

Otrok izreže košček šeleshamerja in ga obriše na leseno deščico.
V deščico izvrta luknjo.
Deščico ob robu prelepi in ovije z volno, pri čemer lahko oblikuje različne vzorce in uporablja
različne barvne kombinacije.
Medtem, ko se lepilo suši, na list papirja zapiše 5 pravil krščanskega življenja, ki se mu zdijo
najpomembnejša za njegovo družino. Pravila lahko tudi ilustrira ali nariše, če še ne zna pisati.
Šeleshamer prilepi na že prej označeno mesto.
Skozi luknjico v deščici napelje vrvico in jo zaveže.

Molitev:
Usedemo se v krog. Na sredino kroga položimo križ, okoli njega razporedimo svečke in izdelke.
Povabimo otroke, da se umirijo, animatorji vodijo molitev (po smislu, predlagana molitev je lahko samo opora:
+++
Pesem po izbiri ( npr. To je zgodba nenavadna)
Ljubi Jezus, ki si nas imel tako rad, da si umrl za nas – pomagaj nam, da bomo tudi mi postali zgled Tvoje
ljubezni – doma, v šoli, med prijatelji, pri FO… Pomagaj nam spoštovati ljudi okoli sebe. Daj nam potrpežljivosti,
da se ne bomo jezili, ko bodo drugi naredili napake. Pomagaj nam odpuščati napake in žalitve. Pomagaj nam, da
bomo postajali vedno boljši ljudje in da bomo s svojo dobroto znali spreminjati svet na boljše. Hvala ti za naše
brate in sestre doma, v šoli, pri FO, brez katerih bi bilo naše življenje pusto in prazno. Izročamo ti jih v tvoje
roke. Blagoslavljaj vsa naša prizadevanja in tudi naše izdelke, da bomo z njihovo pomočjo lažje bratsko ljubili.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Pesem po izbiri.
+++

