UVOD

Dragi voditelji,
drage voditeljice ministrantov,
vam srce močneje utripa pred prvim srečanjem novih ministrantov? Ste
morda napeti, ne veste, koliko jih bo prišlo in ali bo šlo vse tako, kot ste
si zamislili?
Knjiga z naslovom ZMIGAJMO MINISTRANTE! naj bi vam bila v pomoč,
da vam priprava rednega tedenskega srečanja z ministranti ne bo neobvladljiva naloga. V njej je zbranih trinajst poglavij. Skupaj sestavljajo vsebino, ki naj bi jo ministrant poznal v začetku njegove ministrantske poti.
Poleg tega je tu še predlog slovesnosti sprejema v ministrantsko službo.
V prvih sedmih poglavjih – vse do sprejema v ministrantsko službo – je
govor o nalogah ministrantov. K temu prvemu delu seveda spada še nekaj vaj v cerkvi, ko bodo otroci lahko spoznali, kje in kako naj se med sv.
mašo gibajo in kam naj se postavijo. Zato računajte, da boste od prve
ure pa vse do sprejema med ministrante porabili od 10 do 12 srečanj.
Po sprejemu med ministrante so predvidene 4 ure, pri katerih bomo obdelovali različne teme, ki so povezane z vero in Cerkvijo. To nam bo pomagalo, da po sprejemu ne bo nastala »tematska« praznina. Vendar ni
potrebno, da vsa pripravljena srečanja izvedemo eno za drugim. Vmes
lahko umestimo tudi srečanje, ko se bomo samo igrali, si pogledali kakšen film … vsekakor pa bomo pozorni na to, kaj je všeč skupini.
Srečanja trajajo približno eno uro. Na začetku je kratek opis vsebine, s
čimer si boste lahko pomagali in zvedeli, o čem govori srečanje. Zraven
so tudi opozorila, na kaj morate pri tej vsebini biti pozorni.
Za vsebino sledi seznam potrebščin in preglednica. Na njej je lepo razviden potek srečanja in iztočnice, kakšen material in kje ga potrebujemo,
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ter časovni trak. Nato sledi še opis priprave na srečanje in podroben opis
samega ministrantskega srečanja.
Delovni material je dobro izdelan. Če pa imate kljub vsemu kakšno drugo dobro idejo, ki se bolj prilagaja vaši skupini, jo lahko uporabite. Na
koncu vsakega predloga je še kot zaključek pripravljena skupna molitev.
V knjigi povsod uporabljamo izraz ministrant/ministrantka. Upamo, da
boste zadovoljni s tem, četudi ste morda bolj domači z izrazom mašni
strežnik/mašna strežnica.
In za zaključek? Ob koncu vam pri ministrantskih srečanjih z vašimi novimi ministranti voščimo veliko veselja in upamo, da smo vam s tem priročnikom pomagali pri pripravi teh srečanj.
Avtorji
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1. MINISTRANTSKO SREČANJE

Začetni strel
SKUPAJ SMO NEKDO
Na prvem ministrantskem srečanju so otroci prav gotovo radovedni,
pa tudi negotovi. Kdo bo tam? Koga poznam? Kaj se bo dogajalo? Pomembno je, da je voditelj ministrantov pravočasno tam, da lahko sprejema in usmerja otroke. Glavni cilj je seveda medsebojna bližina in domačnost vseh udeležencev; vsak otrok naj bi se počutil dobrodošlega.
Če se bodo otroci poisttili s skupino, potem se bodo tudi veselili vsakega
naslednjega srečanja.

Vsebina in cilji

■
■
■
■

Potrebščine

■
■
■
■

Radio in mirno glasbo
potrebna besedila
ključi od cerkve in ministrantske sobe
obvestilo za otroke in njihove starše z najpomembnejšimi podatki
(ime, naslov in telefonska številka ministrantskih voditeljev, že
določeni termini ministrantskih srečanj itn …)
material za »skupinsko dinamiko«
sveče
besedila za skupno molitev
pisarniški pribor, ki naj bo pri roki za vsako srečanje (zadostno število
pisal, svinčniki, škarje, lepila, papir …)
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Časovnica

1. MINISTRANTSKO SREČANJE

časovni
trak

vsebina/ metode

10 min.

začetek pri cerkvi

10 min.

igre za ogrevanje
• spoznavna igra:
imena – zračni balon
• skupinska igra:
zračni balon – zemeljski krog

10 min.

organizacijske podrobnosti
• kje in kdaj bodo naša srečanja?
• razložiti okvirna pravila
• seznam udeležencev
• otrokom razdeliti obvestilo
z osnovnimi podatki
• vprašanja

25 min.

naredimo nekaj skupaj
(po izboru)
• skupinsko fotografijo
• skupinsko svečo
• skupinski grb
• ime skupine
• skupinsko himno

5 min.

sklepni del

material

opažanja

radio in mirna glasba
besedila

•
•

za vsakega igralca
napihnjen balon,
glasba, pisala
zračni baloni

obvestilo z osnovnimi
podatki

•
•
•
•
•

fotoaparat
sveče & vosek
papir & pisala
…
pripravljeno pesem

besedilo za sklepno
molitev
sveče
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V cerkvi naj gorijo sveče in prižganih naj bo nekaj luči (vendar ne vse).
Prav tako je lahko v cerkvi umirjena glasba. Pomembno je, da je v cerkvi
prijetno ozračje, ki otroke umiri in privabi.

Priprava

1. KORAK: Začetek pri cerkvi
Voditelj ministrantov čaka pred cerkvijo. Pri vhodu v cerkev jih bo voditelj osebno pozdravil s stiskom roke (če je mogoče tudi z imenom).
Skupina naj vstopi skupaj v cerkev skozi glavna vrata in to zavestno. Voditelj skupino spomni, da vstopajo v poseben prostor – v Božjo hišo. Pri
tem si lahko pomagamo tudi z besedilom »Cerkvena vrata in portal«.
Pri kamnu z blagoslovljeno vodo vsi naredimo znamenje križa. Tu lahko
voditelj ali voditeljica spomni na krst, pri katerem smo postali kristjani.
Na koncu gredo vsi skupaj proti daritvenemu oltarju, kjer (proti tabernaklju) pokleknejo. Tako pozdravijo in počastijo Jezusa Kristusa.
Otroci želijo postati ministranti. Na to nalogo se bodo pripravili v skupini. Potrebno je opozoriti, da se ministrantsko služenje dogaja v cerkvi
pri oltarju, ministrantska srečanja pa v ministrantski sobi. Tja sedaj tudi
gremo!

Srečanje

2. KORAK: Igra za ogrevanje
Če se otroci ne poznajo med seboj, je dobro pripraviti spoznavno igro. V
nasprotnem primeru lahko izvedemo igro za skupinsko dinamiko.
a. Predlog za spoznavno igro: Ime – zračni balon
Vsakdo na balon razločno napiše svoje ime. Vsi udeleženci se med
glasbo premikajo po prostoru in balone odbijajo v zrak. Ko glasba
utihne, vsakdo zagrabi balon in poišče »lastnika«. Ko se udeleženca
med seboj srečata, se drug drugemu predstavita. Igro lahko večkrat
ponovimo.
b. Predlog za skupinsko igro: Zračni balon – zemeljski krog
Drug ob drugem vsi tesno sedijo na stolih v krogu. Naloga je, da si
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1. MINISTRANTSKO SREČANJE

udeleženci na iztegnjenih nogah med seboj podajajo dva balona.
Balona začneta pot diagonalno drug drugemu naproti. Vsakdo izmed
udeležencev se mora balona vsaj dotakniti. Bo eden od balonov
prehitel drugega?
3. KORAK: Razložitev vseh organizacijskih podrobnosti
a. kje in kdaj so srečanja?
b. razlaga okvirnih pravil (npr.: če otrok ne more priti na ministrantsko
srečanje, naj o tem obvesti voditelja ali voditeljico ministrantov)
c. napisati seznam udeležencev (ime, naslov, telefonsko številko, rojstni
datum)
č. razdeliti otrokom obvestilo z osnovnimi podatki (imena, naslov
voditelja in voditeljice, že določene termine ministrantskih srečanj –
npr. ministrantski koledar, predstavitev …)
d. razjasniti odprta vprašanja
4. KORAK: Naredimo kaj skupaj
Da bi lahko razvili identiteto skupine, je pomembno, da skupino kaj poveže. Obstajajo naslednje možnosti:
a. Skupinska fotografija
S skupino lahko naredimo skupinsko fotografijo, ki jo lahko obesimo
v ministrantsko sobo (lahko tudi v cerkev ali na oglasno desko).
Če otroci dobijo tudi ministrantsko mapo, pa lahko to fotografijo
nalepijo tudi vanjo.
b. Skupinska sveča
Otroci lahko skupaj oblikujejo skupinsko svečo. Preden začnemo
delo, je dobro, da skupaj premislimo, s kakšnimi motivi jo bomo
okrasili. Svečo seveda lahko uporabimo pri srečanjih, še zlasti pa jo
prižgemo pri skupni molitvi.

10
Zmigajmo ministrante.indd 10

21.4.2010 10:49:12

VSEBINA
UVOD

		 Dragi voditelji, drage voditeljice ministrantov ------------------------- 5
1. MINISTRANTSKO SREČANJE

		 Začetni strel SKUPAJ SMO NEKDO-------------------------------------- 7
2. MINISTRANTSKO SREČANJE

		 Ministrant KDO, KAKO, KAJ?-------------------------------------------- 14
3. MINISTRANTSKO SREČANJE

		 Cerkev kot delovno mesto SPOZNAJMO CERKEV------------------- 17
4. MINISTRANTSKO SREČANJE

		 Cerkev kot delovno mesto
		 ZVONEC, KOŠARA ZA POBIRANJE DAROV IN KELIH-------------- 21
5. MINISTRANTSKO SREČANJE

		 Obleka naredi človeka
		 MAŠNA OBLAČILA IN MOJA MINISTRANTSKA OBLEKA----------28
6. MINISTRANTSKO SREČANJE

		 Sedeti, stati, klečati
		 TELESNE DRŽE MINISTRANTOV MED SV. MAŠO------------------- 33
7. MINISTRANTSKO SREČANJE

		 Praznovanje sv. maše---------------------------------------------40
8. MINISTRANTSKO SREČANJE

		 Čisto pravi ministrant IN SEDAJ?----------------------------------------48
9. MINISTRANTSKO SREČANJE

		 Svetnik KAŽIPOT K BOGU-----------------------------------------------52

93
Zmigajmo ministrante.indd 93

21.4.2010 10:49:17

10. MINISTRANTSKO SREČANJE

		 Nosilci luči SLUŽITI DRUG DRUGEMU---------------------------------56
11. MINISTRANTSKO SREČANJE

		 Cerkev IN JAZ---------------------------------------------------------------62
12. MINISTRANTSKO SREČANJE

		 Neprecenljiv zaklad SVETO PISMO------------------------------------- 70
13. MINISTRANTSKO SREČANJE

		 Naše župnijsko občestvo --------------------------------------- 77
PRILOGA 1

		 Bogoslužje ob sprejemu novih ministrantov- -------------------------82
PRILOGA 2

		 Spodbude za skupno praznovanje--------------------------------------86
PRILOGA 3

		 Opozorila glede reklame ------------------------------------------------- 87
PRILOGA 4

		 Izdelajmo maketo CERKVENE NOTRANJOSTI -----------------------88

94
Zmigajmo ministrante.indd 94

21.4.2010 10:49:17

