
 

Kateheza za PMR FO – Edinost v različnosti 

Uvodna 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. 

To molitev vsi pripisujejo sv. Frančišku, čeprav je nastala šele na predvečer 1. svetovne vojne. Njen 
avtor je p. Esther Bouquerel. Originalno besedilo je v francoščini.1 

Sama molitev nas pripravlja na to, da bi vedno bolj postajali orodje miru v božjih rokah. 

Uvodna dinamika 

Ekstremi: Kje stojiš? 

Ta igra se lahko igra v malo večji sobi ali na prostem. 
Pred sabo nariši namišljeno črto, tako da sega od enega konca prostora do drugega. Lahko 
tudi napeljete vrv. Vsak konec bo prikazoval en ekstrem. Če želite, lahko konca za boljšo 
preglednost tudi označite z “leva” in “desna”, ali pa s poljubnima barvama, npr. “rdeča” in 
“modra”. Poskrbite da bo dovolj prostora, da lahko vsi ljudje stojijo nekje vzdolž te 
namišljene črte. 
 
Pri igranju te igre boste vsem zastavili več vprašanj. Vsi bodo nato odgovorili tako, da se 
bodo postavili nekje vzdolž namišljene črte glede na to, kako močno mnenje imajo o tej temi. 
Na primer, če boste vprašali ljudi “kava ali čaj?” se bodo ljudje, ki imajo raje kavo postavili 
bolj na levo stran, če imajo pa raje čaj, pa se bodo postavili ob desni konec. Če so nevtralni, 
bodo stali nekje na sredini. Priporočljivo je, da se vodja igre igra zraven. 
 
 



 

Lahko si postavite več vrst vprašanj. Na primer: 
Zima ali poletje? 
Sladko ali slano? 
Bi raje pomival posodo ali pral oblačila? 
Čokolada ali sadje? 
Rad hodim k maši ali ne? 
Ali imaš rad brokoli ali ne? 
Jutranja ali nočna oseba? 
Knjige ali TV? 
Bi bil raje majhen ali visok? 
Bi bil raje bogat ali lep? 
Frančiškovi so kul ali ne? 
 
Mnogo teh vprašanj je lahko zelo smešnih. Vmes si jih lahko izmislite še več, dobro pa bi 
bilo, da je zadnje takšno kjer se vsi strinjajo. Bistvo pri tej igri je, da spoznamo, da smo si v 
nekaterih stvareh različni, v drugih pa enaki. Tu je ta različnost v edinosti. 
 

Odlomek iz sv. pisma 

Opomin k edinosti (Ef 4, 1-7;11-13) 

Zato vas jaz, jetnik v Gospodu, opominjam, da živite vredno klica, s katerim ste bili poklicani, 
v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug drugega.Prizadevajte 
si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru:  eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani v  
enem upanju svojega poklica. En Gospod, ena vera, en krst: en Bog in Oče vseh, nad vsemi 
in po vseh in v vseh. Vsakomur izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru.  

In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi evangelisti, spet drugi pastirji in 
učitelji, da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler 
vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do 
mere doraslosti Kristusove polnosti.  

  



 

Kateheza 
Vsi smo različni. Če pogledaš okrog sebe ni nikogar, ki bi bil enak tebi. Bog nas je ustvaril 
enkratne, neponovljive. Vsak od nas je kakor dragocen biser. Ali se tega zavedaš? Ni druge 
osebe, ki je tebi enaka. Ni druge osebe, ki bi te nadomestila, ker vsak od nas prinaša v 
skupnost enkratnost svoje osebe, svojih darov in tudi svojih slabosti. 
Prvo, kar velja poudariti, je to, da so talenti zares darovi. Nič ni zasluženo; vse je človeku 
dano. 
Pomembno je namreč kako s tem, kar nam je bilo zaupano, ravnamo. Če bi vsi imeli iste 
talente, ne bi potrebovali drug drugega. Smo različni, ampak ne zaradi tega, da bi se med 
sabo razlikovali, marveč, da bi drug drugega potrebovali. Če bi vsi enako dobro risali, kdo bi 
potreboval tvoje slike? Če bi vsi enako dobro peli, kdo bi poslušal tvoje petje? Vsi bi si 
zadostovali in v resnici živeli bi zraven drugih, ne pa za druge. Zato smo poklicani, da živimo 
edinost v različnosti. 
Sv. Pavel apostol v svojem pismu Efežanom pravi, da je vsakemu bila dana milost po meri 
Kristusovega daru. To pomeni, da je vsakemu dano po njegovi zmožnosti. Ni pomembno, 
koliko je kdo prejel, ker je dobil v polnosti. Tudi ti! Dobil si darove, vendar ne samo tiste 
zunanje darove in sposobnosti, ki jih lahko drugi opazijo. Jezus ti podarja še nekaj več. Dobil 
si milost potrebno in zadostno, da bi živel v polnosti. Milost, ki ti bo vsak dan pomagala 
verovati, da si ljubljen od Boga in da je on vedno pri tebi in te podpira. 
Tudi Frančišek je v svojem življenju postopoma odkrival darove, ki jih mu je Bog podaril. Ker 
se je zavedal, da je sam ljubljen od Boga, je želel to ljubezen podariti tudi drugim, ki niso 
poznali Jezusa Kristusa kot Božjega Sina. Zato je šel k sultanu z odprtim srcem. (Letos je 
800-letnica Frančiškovega obiska sultana) V njem ni videl sovražnika, ampak svojega brata. 
Milost ljubezni in miru, ki jo je sam sprejel od Kristusa, je želel darovati tudi sultanu in drugim 
muslimanom. Želel je graditi edinost kljub različnosti. Zavedal se je, da Bog ne dela nobene 
razlike med njim in sultanom. Vsakemu želi podariti svojo ljubezen, ker ima rad vsakega 
človeka.  
Koliko manj nemira bi bilo v našem življenju, če bi to upoštevali in sprejeli. 
Se zavedaš kakšne talente imaš? 
Kako z njimi ravnaš? 
S kakšnimi talenti gradiš skupnost bratstva? 
Bog nam zaupa, ko nam podarja talente. Da odgovorimo na njegovo zaupanje in mu 
ostanemo zvesti, je potrebno te sposobnosti razvijati, jih negovati. Kakšno odgovornost 
imamo! Te zmožnosti in energijo moramo uporabljati v dobro ter tako ustvarjalno sodelovati 
z Bogom 

  



 

Dejavnost 

Otroke razdelimo v skupine po 4-7 članov. Vsaki skupini damo naslednje stvari: 

- Palčke 
- Nekaj selotejpa 
- Škarje 
- Vrvico 
- Bonbon ali čokoladno jajčko 

Nato vsakemu v skupini damo listek z njegovo “sposobnostjo”. Glede na število članov in 
material lahko listke prilagodimo 

Moja sposobnost je, da lahko le režem s 
škarjami. 

Moja sposobnost je, da se lahko dotikam 
palčk. Ne smem pa govorit. 

Moja sposobnost je, da se lahko dotikam 
bonbona, a ničesar drugega.  

Moja sposobnost je, da upravljam s 
selotejpom. Ne smem pa govorit. 

Moja sposobnost je, da se lahko dotikam 
vrvice. Ne smem pa govorit. 

Moja sposobnost je, da se lahko dotikam 
vsega, razen bonbona. Ne smem pa 
govorit. 

Moja sposobnost je, da se ne smem ničesar 
dotikat, lahko pa govorim. 

 

 

Naloga vsake skupine je, da v 10 minutah zgradi čim višjo strukturo, na kateri bo stal 
bonbon.  

Pomembno je ekipno delo. Čeprav imajo različne naloge, morajo biti enotni. 

Zaključna molitev 

Vsi se v krogu primejo za roke in zmolijo molitev Očenaš, v namen edinosti med nami. 

 


