LOV NA SKRITI ZAKLAD
Mirenski Grad, Oratorij 2013
NAMEN
Otroci bodo na poti spoznavali, da jih na njihovih poteh vedno spremlja Bog ( v podobi ognja) jim
pomaga premagovati težave in jih usmerja ter jih pripravlja, da postajajo njegove priče.
KOMU JE LOV NAMENJEN (STAROSTNE SKUPINE)
malčki: 3 skupine  4 do 5,6  SPIJO :)
najmlajši: 4 skupine, 5,6 do 7,8 let??  MODER KROG
srednji: 6 skupin, 7,8 do 9 let??  ZELEN KROG
najstarejši : 6 skupin, 914 let  RUMEN KROG
UVOD NA ODRU
Dragi otroci! Kako se imate? Tu smo se zbrali, ker imam za vas posebno sporočilo. Bog vas
ima neizmerno rad, vsakega posebej!! Ali ni to neizmerni zaklad (razburjljivo kaj ne?) Danes
boste s svojo skupino odkrivali in spoznavali ta zaklad. Veste kdo bo šel z vami? (otroci
odgovarjajo: angeli, Grozde…) Z vami bo šel sam Bog!! Kako? Dobro poslušajte!! Ste kdaj
slišali da se nam Bog razodeva v ognju: na gori Horeb se je Mojzesu pokazal v obliki gorečega
grma, na binkošti se je apostolom prikazal kot goreči plameni, v Cerkvi pa večna luč predstavlja
da je Bog navzoč v tabrnaklju v podobi kruha. In tako bo zdaj vsaka skupina prejela ogenj, ki ga
bo animator prižgal pri velikonočni sveči. Pred cerkvijo se bo skupina postavila v vrsto. Prvi gre
animator z baklo, za njo pa božja vojska (vi otroci). Zemljevid nosi eden od otrok.
Tako otroci, dovolj besed, čas je da se odpravite na pot. Nikar ne pozabite da je z vami Bog, zato
naj vas ne skrbi, on vam bo pomagal reševati težave in vam kazal pot; obenem pa upoštevajte
tudi, da so Božji plameni, ognjene strele. Kot so rekli naši nonoti, spoštuj Boga in ne igraj se z
ognjem. Zato je pomembno da se bomo na poti obnašali spoštljivo in skrbno.

Še enkrat na kratko:
1. Animator pri velikonočni sveči prižge baklo in dobi zemljevid z navodili.
2. V koloni se nato vsi odpravimo iz cerkve  skupina za skupino.
3. Pred cerkvijo skupina prebere navodilo in pogleda zemljevid.
4. Nato se v vrstah odpravite na svojo prvo postajo. Prvi hodi animator z baklo,
zemljevid nosi eden od otrok.
5. Na vsaki postaji boste dobili sporočilo, ki ga skrbno hranite.
6. Z ognjem ravnamo spoštljivo in skrbno!

POSTAJE
Ko pridejo na svojo postajo, izrečejo svoj vzklik (ime + vzklik).
Sporočila na poti zbirajo in jih na sedmi postaji zamenjajo z krstnimi svečkami.
1. KO SI V TEMI, TI PRIŽIGAM LUČ (kartonček s simboli za naprej)
Naloga/ponazoritev: Otroci morajo z baklo iti v jamo in poiskati sporočilo.

Življenjska naloga: Kdaj si ti sam v težavah, kdaj se ti zdi, da si v temi? Kdo ti pomaga? Kdo ti
razsvetli pot, priskoči na pomoč? Kako?

2. OČIŠČUJEM TE SLABEGA (simbol je napisan na sporočilu)
Naloga/ponazoritev: Otroci morajo stopiti obarvani vosek, v katerem dobijo plastificirano
sporočilo.
Življenjska naloga: Za katere stvari, ki si jih naredil, ti je hudo in ti je žal in težko verjameš, da ti je
Bog resnično odpustil? Si morda koga hudo prizadel, kakšno dragoceno stvar uničil? Se vedno
znova jeziš na druge, namesto, da bi se jim približal? Verjameš, da te Bog lahko očisti slabega?
3. DAJEM TI KLJUČ DO REŠITVE TVOJIH PROBLEMOV, DA JIH REŠIŠ PA SE
MORAŠ POTRUDITI TUDI SAM.
Pojdi na postajo z znakom “zvezdica”.

DAJEM TI KLJUČ DO REŠITVE TVOJIH
PROBLEMOV, DA JIH REŠIŠ PA SE
MORAŠ POTRUDITI TUDI SAM.

TPBUD KA CČBLŠ TF HUJAKMU
KMFBAŽ GHFRČUDFM, TP BAŽ HUJAJ
GP IU DFHPJ GFKHLTAKA KLTA IPD.

POJDI NA POSTAJO Z ZNAKOM

GFBTA EP GFIKPBF N NEPCFD

KVADRAT (ZELENA)

CMPTHPK

KROG (RUMENA)

CHFZ

KRIŽ

CHAO

Naloga: Otroci dobijo v fornirju skrit ključ, za dešifriranje sporočila. Dobijo spominsko ploščico, ki

jo morajo dešifrirat. Tako dobijo sporočilo.
Nemen postaje (namesto življenjske naloge, kratek pogovor)
Bog nam po znamenjih kaže pot k sebi? Katera znamenja prepoznaš v svojem življenju (prijatelj
te opomni, čutiš, da nekaj ni dobro, zgodijo se določeni dogodki, ki jih nisi načrtoval, pa imajo
velik pomen za tvoje življenje, vidiš nekaj, kar te zelo nagovori, mogoče kaj pomenljivega sanjaš
…).
Ali vidiš ta Božja znamenja v svojem življenju?
Ali jih upoštevaš?
Ali narediš kaj, da odgovoriš na Božje povabilo?

4. Z MANO NI NIČ NEMOGOČE (animator ima kartonček s simbolom naprej)
Pripomočki: krožnik, kozarec, voda obarvana, sveča majhna, vžigalnik
Posebnosti:
Nalogaponazoritev: Krožnik z vodo in plavajočo svečko…
Navodila: Spravi v kozarec vodo, brez da bi se dotaknil krožnika ali vode. Na voljo imate vžigalnik
in kozarec.
Življanjska naloga:
Katere stvari so ti v življenju še posebej težke in ne verjameš, da bi jih lahko uresničil, dosegel?
Si se kdaj v taki težki situaciji že iskreno obrnil na Boga in ga prosil pomoči? Bogu resnično NIČ
ni nemogoče!!

5. DAJEM TI VIDETI KAR JE TVOJIM OČEM SKRITO  SIMBOL narisan z limoninim
sokom (simbol je narisan z limoninim sokom)
Pripomočki: z limono napisano sporočilo 16x, majhna svečka
Posebnosti: simbol je prav tako narisan, otroci vzamejo papir s seboj
Nalogaponazoritev: Otroci dobijo list papirja, ki je polit z limoninim sokom. List morajo segreti,
da lahko preberejo sporočilo.
Življanjska naloga: Če Bogu zaupamo, nam odpira oči, daje spoznanje, odpira razum. Se ti je že
kdaj zgodilo, da si stal pred navidez nerešljivo situacijo, pa si doživel razsvetljenje, spoznanje, si
našel rešitev, ki bi jo lahko pripisal Bogu. Pripoveduj.
6. a) ČE NAME SUJEŠ SVINJARIJE(SMETI) UGASNEM (animator ima kartonček s
simbolom za naprej)

Nalogaponazoritev: Kis in soda bikarbona  če okrog svečke posuješ sodo bikarbono in nanjo
zliješ kis, le to reagira, goreča svečka pa ugasne.
Življanjska naloga: Kaj v tvojem življenju uničuje vero, odnos do Boga? (lenarjenje  namesto iti
k maši, spiš, laži  če si zlagan ne moreš biti v odnosu z Bogom, ukvarjanje z posvetnimi
stvarmi  oblekami, denarjem, zabavo, iskanjem pomembnosti …)
Skrbno varujmo ogenj, ki nam ga je Bog sam dal (prizadevajmo si za dobro, ogibajmo se
slabemu, ogibajmo se grehu, vse svoje moči uporabimo za to, da bi živeli v skladu s tem, kar
Bog od nas pričakuje), da bo BOG v našem življenju vedno živ in bo lahko deloval.

7. PRIPRAVA NA PREJEM ZAKLADA (sporočila otroci zamenjajo z krstnimi svečkami)
Otroci dobijo svoje krstne svečke, katere prinese animator v cerkev. Animator, ki ima svečke, se
postavi zadaj kolone in ima svečke pri sebi.
Animator postaje jim tukaj pove, da je skriti zaklad na kraju, kjer se skupaj zbiramo in darujemo
sveto daritev Bogu. Vpraša jih, kateri kraj je to? (cerkev). Otroci morajo za nalogo si izbrati
pesem, katero želijo zapeti skupaj z Alojzijem. Da jim napisan kartoček s pesmijo, katero si je
skupina izbrala ter naroči animatorju spremljevalcu, da v času prejema zaklada stoji zadnji v vrsti
ter ima pri sebi svečke, ki ji potem na povabilo voditelja razdeli.
Postavijo se v kolono in skupaj oddidejo v cerkev, kjer jih pričaka Alojzij in Bog v obliki sveče.
Med tem, ko čakajo na ostale skupine pojejo pesmi, katere so si izbrali.
ZAKLJUČEK (V CERKVI)
PROTOKOL V CERKVI:
1. DEL
Skupine v tišini prihajajo v cerkev. Dokler se zberejo vse skupine, se poje pesmi, ki so jih skupine
določile na 7. postaji. Otroci se posedajo.
2. DEL
● Ko se zberejo vse skupine, pristopita Andreja in Alojzij. jAndreja povabi otroke, da se
postavijo v ravne vrste in prisluhnejo Alojziju::

NAGOVOR ALOJZIJA:
Danes smo na poti do zaklada spoznavali kako Bog deluje v našem življenju:

●
●
●
●

Razsvetljuje nam pot, ko ne vemo kam in nam pomaga v težavah.
Po znamenjih nam kaže pot.
Rešuje navidez nerešljive težave.
Če se mu približamo nam daje videti, kar našim očem ni vidno  daje nam nova
spoznanja.
● Vabi nas, da v molitvi in prejemanju zakramentov poglabljamo odnos z Njim.
Bog nas vabi, da postajamo njegove priče v svetu. Želi, da spoznanja, ki smo jih na tem lovu
odkrili, ponesemo v svoje družine in med prijatelje. Vsak izmed vas bo zato prejel oratorijsko
majico, ki predstavlja vaše poslanstvo, kakor pojemo v himni: BODI KAKOR OGENJ IN LUČ
PRIŽIGAJ.
V znamenje, da smo Božje priče v svetu, si bomo ponovno prižgali tudi krstne svečke in ob njih
zapeli himno.
Voditelj:
Sedaj torej vabim animatorje, da v slovesnem sprevodu prejmejo oratorijske majice in plamen.
3. DEL
V ozadju igra mirna glasba.
● Tako kot pri krstu, se animatorji eden za drugim sprehodijo do Alojzija, ki stoji pred
tabernakljem  ob njem je tudi velikonočna sveča.
● Lojze jim da v roke paket z majicami in svečko s plamenom, ki jo ob velikonočni sveči
prižiga nekdo od voditeljev (Eva)
● Ko se vsi animatorji zopet zberejo pred svojo skupino, Andreja povabi animatorje, da
otrokom razdelijo majice in si jih oblečejo.
4. DEL
Zadnji animator pristopi k prvemu in prevzame majice, ter jih čimbolj v tišini razdeli otrokom.
(Animator s svečko stoji na stopnicah, otroci si čez svoje majice oblečejo še oratorijsko majčko).
GLASBA.
Ko so vsi otroci oblečeni, poravnamo vrste, animator (spremljevalec na postajah, naj bo zadaj in
ima pri sebi krstne svečke) razdeli otrokom krstne svečke. Tako kot pri krstu nato prvi animator
prižge vsem otrokom svečko.
Voditelj povabi Alojzija.
5. DEL
ALOJZIJ:

Skrbno torej čuvajte ogenj ljubezni in življenja, ki vam ga je zaupal Bog in ga pogumno širite v
svojih družinah in med prijatelji. Bodite njegove priče v svetu!!! Naj nas pri tem poslanstvu
spremlja tudi naša himna.
Zapojemo himno s prižganimi svečkami  BREZ KOREOGRAFIJE!!!!! (na kitaro igramo
voditelji).
Voditelj povzame:
 zapojemo himno
 skupen vzlik
 povabi zadnje animatorje, da poberejo goreče svečke in jih potem ugasnejo.
 pove,da bodo svečke razdelili njihovi animatorji po končanem protokolu zunaj (tako kot kruh).
 zunaj po kočanem protokoli še enkrat pove, animatorjem, da vrnejo po blagoslovu svečke.

PRIPRAVA MATERIALA:

SPLOŠNE NALOGE:

postavitev animatorjev po postajah

zemljevidi pa vse tri kroge, kuverte so po barvah

napisana navodila za animatorje

table z simboli, postavljene na postajah

kartončki z simbolom za naprej

bakle

napisati obrazložitev naloge/nauk naloge

Vsaka skupina dobi:

kuverto z zemljevidom

animator navodila (samo zanj)

baklo

lončke za sok, ki so podpisani z njihovimi imeni

1. KO SI V TEMI TI PRIŽIGAM LUČ (RUMENI + ZELENI)

kartonček z mislijo in simbolom za naprej (2x)

pobrati steklo v jami

napisano sporočilo za v jamo

obleka za mamo/očeta

obleka za ostarelega
2. OČIŠČUJEM TE SLABEGA (RUMENI + ZELENI + MODRI)

plastificirana sporočila (16x)

temen vosek – barvilo v vosku (16x)

alu folijo

posoda za vosek (3x)

klešče za držati vosek (3x)

sladkarije (3x)

3. DAJEM TI KLJUČ DO REŠITVE TVOJIH PROBLEMOV, DA JIHREŠIŠ PA SE MORAŠ
POTRUDITI TUDI SAM (RUMENI+ZELENI)

12 ploščič iz formirja (fornir, kovinska ploščica z A=I )

Spominska ploščica (2x)

Posoda za izgorevanje (2x)

Listi papirja (2x)

Kemik (2x)

Posoda za izgorevanje (2x)

Klešče, pinceta (2x)
4. Z MANO NI NIČ NEMOGOČE (RUMENI + ZELENI + MODRI)

krožnik (3x)

kozarec (3x)

svečka (3x)

podolgovata svečka (3x)

voda obarvana (3x)

kartonček z mislijo in znakom za naprej (3x)
5. DAJEM TI VIDETI, KAR JE TVOJIM OČEM SKRITO (RUMENI + ZELENI + MODRI)

z limono napisano sporočilo ter znakom za naprej (16x)

majhna svečka (3x)

podolgovata svečka (3x)

vrečke z različnimi stvari (3x)

ruta za zavezat oči (3x)
.

6. ČE NAME SUJEŠ SVINJARIJE UGASNEM (RUMENI + ZELENI + MODRI)

kis (3x)

soda bikarbona (3x)

voda (3x)

sveča (3x)

posoda v kateri je sveča (3x)

podolgovata svečka (3x)

vreča z smetmi (3x)

kartonček z misijo in simbolom za naprej (3x)
7. PRIPRAVA NA PREJEM ZAKLADA (RUMENI + ZELENI + MODRI)

krstne svečke po skupinah

posoda za sporočila, katera prinesejo in dajo animatorju za zamenjavo

list kamor animator zapisuje pesmirce

prostor kamor dajo bakle (kartonasta škatla?)
PROTOKOL V CERKVI:
 Alojzij
 prižgana sveča
 majice otrok
 kitare
 pesmarice

1 DAN PREJ:
Z animtorji:

Prehoditi pot skupaj z animatorji

Dati jim vodo/

zvaditi protokol
Za nas:
 Pripraviti material za po postajah (na prilogi 1 glej predmete označene z *)

