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DNEVNI RED 
 
7.30 hvalnice 

8.00 zajtrk 

8.30 iztočnica za razmišljanje 

9.00 dopoldansko delo 

12.30 kosilo 

13.30-15.00 druženje, igra, počitek 

15.00-18.30 popoldansko delo 

 igra za družine  

18.30 večerja 

20.00 maša 

21.00 pogovor o temi dneva 

 

Delo po delavnih skupinah 

pripravljanje 
zajtrka 

pomivanje 
po zajtrku + 

priprava 
mize za 
kosilo 

kuhanje 
kosila 

pomivanje 
po kosilu + 

priprava 
mize za 
večerjo 

kuhanje 
večerje 

pomivanje 
po večerji + 

priprava 
mize za 
zajtrk 

1 2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 1 

3 4 5 6 1 2 

4 5 6 1 2 3 

5 6 1 2 3 4 

6 1 2 3 4 5 
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1. Biti skupaj 

Prihod Svetega Duha  

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je 

nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se 

zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in 

nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli 

so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.  

V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod 

nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz 

sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in 

govorili: »Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? Kako, da jih slišimo vsak v 

svojem materinem jeziku? Parti, Medijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v 

Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v 

Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, 

Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci – vsi jih slišimo, kako v naših jezikih 

oznanjajo velika Božja dela!« Vsi so bili osupli in si tega niso znali razložiti. 

Drug drugega so spraševali: »Kaj naj to pomeni?« Nekateri pa so se norčevali 

in govorili: »Sladkega vina so se napili.«  Apd 2,1-13 
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2. Pogovor in iskanje dogovora 

Kdo je največji  

Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med 

potjo?« Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri 

izmed njih je največji. Tedaj je sédel, poklical dvanajstere in jim rekel: »Če kdo 

hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« In vzel je otroka, 

ga postavil mednje, ga objel in jim rekel: »Kdor sprejme enega takih otrok v 

mojem imenu, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, 

temveč tistega, ki me je poslal.« Mt 9,33-37 
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3. Delo – veselja ali krivica 

Delavci v vinogradu  

»Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj 

zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za en denarij na 

dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na 

trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je 

prav, vam bom dal.‹ In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven 

in storil prav tako. In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam 

postajali, in jim je rekel: ›Kaj postajate tukaj ves dan brez dela?‹ ›Ker nas 

nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd!‹ 

Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce 

in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki so 

prišli okrog enajste ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, 

da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to 

prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so delali eno uro 

in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ Odgovoril je 

enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za 

en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu 

dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko 

hudobno, ker sem jaz dober?‹ Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji.« Mt 20,1-

16 
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4. Počitek, hrana in pijača 

Prilika o nespametnem bogatašu  

Nekdo iz množice mu je rekel: »Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino 

z menoj.« On pa mu je dejal: »Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delivca 

nad vaju?« In rekel jim je: »Pazíte in varujte se vsake pohlepnosti, kajti 

življenje nikogar ni v obilju iz njegovega premoženja.« Povedal jim je priliko: 

»Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo, zato je v sebi razmišljal: 

›Kaj naj storim, ker nimam kam spraviti svojih pridelkov?‹ Rekel je: ›Tole bom 

storil. Podrl bom svoje kašče in zgradil večje. Vanje bom spravil vse svoje žito 

in dobrine. Tedaj bom rekel svoji duši: Duša, veliko dobrin imaš, shranjenih za 

vrsto let. Počivaj, jej, pij in bodi dobre volje.‹ Bog pa mu je rekel: ›Neumnež! 

To noč bodo terjali tvojo dušo od tebe, in kar si pripravil, čigavo bo?‹ Tako je s 

tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom.« Lk 12,13-21 
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5. Pot do veselja – napor ali lenoba 

Dve poti  

»Vstopíte skozi ozka vrata, kajti široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v 

pogubo, in veliko jih je, ki vstopajo po njej. Kako ozka so vrata in kako tesna je 

pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.«  

Drevo spoznamo po sadu  

»Varujte se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so 

grabežljivi volkovi. Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Se mar grozdje 

obira s trnja ali smokve z osata? Takó vsako dobro drevo rodi dobre sadove, 

slabo drevo pa slabe. Dobro drevo ne more roditi slabih sadov in slabo ne 

dobrih. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in vržejo v ogenj. Po 

njihovih sadovih jih boste torej spoznali.« Mt 7,13-20 

 


