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UVOD

Draga voditeljica,
dragi voditelj ministrantske skupine!
So ministranti težavna skupina?
Mnogi izmed vas ste že izkusili, da so ministranti od 11. do 14. leta starosti zelo težavna skupina. Po eni strani se jim zdi, da že vse vedo (kar
ni res), po drugi strani pa imajo na voljo celo kopico drugih interesnih
dejavnosti, tako da mnogi bojkotirajo ali pa celo zapustijo ministrantsko
skupino.
Kaj storiti, če nekateri prenehajo ministrirati?
Seveda se lahko zgodi tudi to. Potrebno bo začeti zopet znova in delati
naprej. Pomembno pa je, da se to ne zgodi brez uradnega slovesa. Prav
je, da se ministrantom, še zlasti, če so bili do sedaj zavzeti in pridni, za
njihovo služenje pri oltarju zahvalimo.
Splača se vztrajati in delati naprej!
Verjamemo, da se z ministranti splača delati tudi naprej. Ta knjiga naj
bi nam pri tem pomagala. Prinaša veliko novih idej in spodbud. Nanaša
se na to, kar so se ministranti do sedaj že naučili (1. zvezek), in nas vodi
naprej:
 Skupina je že nekaj časa skupaj. Kaj bomo pa sedaj počeli? Imamo
kakšne nove ideje ali dejavnosti?
 Skupina se je spremenila. Starejši smo. Kaj torej za nas pomeni dejstvo, da smo fantje ali dekleta?
 Pri veliko slovesnih sv. mašah in praznikih smo že bili. Kaj pravzaprav
počnemo in zakaj? Katere naloge lahko še poglobimo? Kaj pravzaprav
je sv. maša? Kako lahko ponovno spoznamo našo cerkev in sv. mašo?
 Smo živi del skupnosti Cerkve. Kaj je Cerkev?
 Služenje pri oltarju je zunanje znamenje naše vere. Seveda to naše
služenje vpliva tudi na naše življenje. Kakšen pomen ima Bog v mojem
življenju? Kako lahko poglobim svoj odnos z Bogom?
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Številne ideje, zbrane v tej knjigi, zadostujejo več kakor samo za eno
leto. Veliko idej lahko spremenimo in jih prilagodimo glede na razmere.
Poleg tega so tako konkretne, da jih lahko na hitro izvedemo. Kljub temu
je potrebno paziti na naslednje stvari:
 V tej starostni skupini je dobra priprava vedno bolj pomembna. Tudi
spontane igre, ki jih ministranti že poznajo, niso več dobre.
 Skupina bo po vsej verjetnosti zahtevala več pogovora. Prav tako ti
kot voditelj nisi več nesporen voditelj skupine. Ministrantska srečanja
v tej knjigi imajo to pred očmi. Na to bodi pozoren/na! Torej moraš biti
v skupini pozoren tudi na to, kaj si želijo in kaj imajo v mislih udeleženci. To pa ne pomeni, da jih boš za vsako stvar vprašal/a, ali se jim ljubi
itn. Če si prepričan/a, da je kakšna ideja dobra, jo brez pomišljanja izpelji, člane pa povabi k sodelovanju.
 Člani skupine so postali starejši. Zato lahko sami prevzamejo določene naloge. Določene naloge torej prenesi na udeležence, s tem pa tudi
določeno odgovornost za uspeh v skupini. Poizkusi naprej, kaj lahko
komu zaupaš, in spremljaj, ali je vse v redu, ali se morda od koga kaj
preveč zahteva in da se skupini ne škoduje.
 V tej starosti imajo člani vedno več možnosti za druge interesne dejavnosti. Zato je potrebno ministrantsko srečanje izvesti takrat, ko
vsem najbolj ustreza. Nekatera srečanja so tudi daljša kot samo 60
minut. Morda bo potrebno kakšno izmed njih izvesti tudi konec tedna.
 Za konec še en namig zate osebno. Pazi tudi sam nase. Poglej, kaj
potrebuješ in prosi odgovorne v tvoji župniji, da ti pri tem pomagajo.
Morda vsega vedno ne boš zmogel sam. Dovoli, da ti tudi drugi priskočijo na pomoč.
Veliko lepih izkušenj pri delu z ministranti!
Avtorji
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1. MINISTRANTSKO SREČANJE

Ministranti na srečanju premislijo dosedanje delo v ministrantski skupini, prehojeno pot in izdelajo predloge za naprej.
Veliki plakati; samolepilni listki ali navadni manjši listi; pisarniški pribor
(zadostno število pisal, svinčniki, škarje, lepila, papir …).
časovni
trak

gradiva

vsebina/ metode

5 min

uvodna igra

20 min

dosedanja pot
naše ministrantske skupine

20 min



plakati, pisala

kako naprej?



posamezni listi, pisala

15 min

pogled naprej



samolepilni ali manjši listki, pisala



pesmarice

5 min

sklepni del

2. KORAK: Dosedanja pot naše ministrantske skupine
Voditelj ministrantske skupine naj na sredini sobe razvije daljši papir ali
plakat; nanj pa naj s svinčnikom skicira pot. Ko se skupina zbere, naj
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Srečanje

1. KORAK: Uvodna igra
Roboti: Vsi se razdelijo po parih. Eden v paru je »robot«, drugi pa ga
vodi. Roboti se premikajo mehansko in gredo po sobi vedno naravnost.
Če želimo »robotu« spremeniti smer, se mora tisti, ki ga vodi, dotakniti
njegove desne ali leve rame. Takrat se potem robot za 90 stopinj obrne v
želeno smer. Ko se »robot« zaleti v predmet ali drugo osebo, takrat vlogi
zamenjamo.

Vsebina in cilji Potrebščine Časovnica

Ministranti in jaz
DOSEDANJA POT
NAŠE MINISTRANTSKE SKUPINE

1. MINISTRANTSKO SREČANJE

razmišlja o naslednjih vprašanjih:
 Kdaj smo se prvič srečali? Je bil začetek težek ali pa je vse steklo
gladko?
 Kateri dogodki so se nam najbolj vtisnili v spomin? (sprejem med
ministrante, prvo ministriranje …) Kje smo naleteli na ovire?
 Naštejemo še druge dogodke (odhodi ali prihodi novih ministrantov,
izleti, konflikti …).
Vsak dogodek narišemo na naš papir, pri tem pa lahko uporabimo tudi
simbole (npr. hribi, mostovi, gozdovi ali travniki itn.), tako da bo naša
pot videti kot pravi zemljevid. Na koncu dodamo še datum današnjega
ministrantskega srečanja in s tem poudarimo, da je vse to že preteklost
naše skupine.
3. KORAK: Kako naprej?
Ministranti v skupinah po dva ali trije oblikujejo morebitne predloge za
ministrantsko skupino. Še zlasti naj poudarijo, kaj bi želeli doživeti – kaj
so njihove želje; poudarijo pa naj tudi, česa se bojijo in česa si ne želijo.
Na koncu ministranti svoje predloge enega poleg drugega položijo na
tla, na mizo ali na pot, ki so jo prej narisali na plakat. Člani skupin predstavijo svoje predloge in hkrati odgovorijo na morebitna vprašanja članov drugih skupin.
4. KORAK: Pogled naprej
Ministrantom damo možnost, da z volitvami izberejo najboljše variante.
Predloge si lahko medtem napišejo na manjše liste. Pri volitvah omejimo število glasov (npr. vsakdo lahko glasuje le za tri predloge).
Izberemo tri ideje, ki so prejele največ glasov. Najbolje je, da se že pri istem
srečanju lotimo dela. Najstarejši med ministranti lahko takoj razdeli nekatere naloge (npr. kdo bo poskrbel za prevoz pri našem prihodnjem izletu;
kdo bo za prihodnje ministrantsko srečanje pripravil uvodno molitev).
5. KORAK: Sklepni del
Skupaj zapojemo pesem Mnogo poti.
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21. MINISTRANTSKO SREČANJE

Ko si v veliki nevarnosti, sem tu.
Ko si bolan in potrebuješ pomoč, sem tu.
Ko tvojih skrbi ni konec, sem tu.
Ko se ti poruši svet, sem tu.
Ko potrebuješ malo več ljubezni, sem tu.
Ko te vse boli, sem tu.
Ko te nihče ne posluša, sem tu.
Ko se zaradi izčrpanosti ne moreš več držati pokonci, sem tu.
Ko imaš slabo vest, sem tu.
Ko me kličeš, sem tu.
Ko se vračaš k meni, sem tu.
Kakor sonce, ki ti daje toplino in radost, sem tu.
Kakor plamen, ki ne ugasne, sem tu.
Kakor cvetlica, ki razveseli tvoje srce, sem tu.
Kakor oblak, ki te z ljubeznijo objame, sem tu.
Kakor luč, ki ti razsvetljuje pot, sem tu.
Kakor oko, ki te z ljubeznijo opazuje, sem tu.
Kakor roka, ki skrbno prime tvojo roko, sem tu.
Kakor srce, ki vedno bije zate, sem tu.
Kakor angel, ki te varuje in vodi, sem tu.
Kakor prijatelj, ki te ne pusti na cedilu, sem tu.
Kakor sestra, ki s teboj deli skrbi, sem tu.
Kakor brat, ki ti v žalosti in trpljenju stoji ob strani, sem tu.
Kakor mati, ki s teboj čuti in te popolnoma razume, sem tu.
Kakor oče, ki ti daje varnost, sem tu.
Tukaj sem, vedno zate, tvoj neskončno ljubeči Bog.
(W. Hong, Neznani studenec)
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