Kateheza PMR na srečanju FO

Pojdite na obrobja
PREDSTAVITEV
Podaj MI Roko (PMR) je molitev za mir in hkrati spomin na skupno molitev iz leta 1986 v
Assisiju, ko so na pobudo takratnega papeža sv. Janeza Pavla II. predstavniki svetovnih
religij prvič skupaj molili in prosili za mir! Tako se še danes mladi in stari zbirajo v mesecu
oktobru, da bi molili v ta namen.
UVODNA 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.
BOŽJA BESEDA
Prilika o izgubljeni ovci (Lk 15,1-7)
Približevali so se mu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so
godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« Tedaj jim je povedal tole priliko: »Kdo
izmed vas, ki ima sto ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre
za izgubljeno, dokler je ne najde? In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov,
skliče prijatelje in sosede ter jim pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je
izgubila.‹ Povem vam: Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se
spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.«
POGOVOR o odlomku.
1. Kaj pomeni iti na obrobje (cestninarji, grešniki)?
2. Iti čez rob – pomeni izgubiti se? Kje je rob, meja?
3. Česa se veselimo?
DEJAVNOST
Če imamo možnost, postavimo slackline, če ne pa poiščemo kakšen rob pločnika (pazite na
promet!) ali nekaj podobnega, kjer je treba loviti ravnotežje.
Vsak otrok poskuša hoditi po tem »robu«.
Večina bo hitro padla.
Ko vsi samostojno poskusijo, naj gredo še enkrat, vendar jih tokrat nekdo drži za roko.
Vsi bodo uspešno prišli po robu do konca.
Pogovorite se o pomenu spremljanja ljudi, ki so na »obrobju«.

SKLEPNA MOLITEV
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.
Vsak je povabljen, da Gospodu izreče svojo prošnjo.
Po koncu prošenj se primemo za roke in sklenemo krog ter drug za drugega zmolimo
Očenaš.
Blagoslov.

