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Navodila za pripravo 

Oblikujte medgeneracijsko skupino, ki bo vodila bogoslužje (ženske, dekleta, otroci). Za to leto 

program ne predpisuje, koliko naj bo voditeljic, zato izberite njihovo število v skladu z lokalnimi 

razmerami in določite, kaj bo katera brala.  

Za voditeljice in bralke pripravite okrasne kite, imenovane salu salu (predstavljam si nekaj 

takega kot havajske cvetne kite – op. prev.), da jih bodo nosile med bogoslužjem. 

Sestavite skupino, ki bo v sprevodu med petjem in plesom v bogoslužni prostor prinesla 

predmete in simbole za okrasitev oltarja. 

Pripravite dve mizi, da bodo lahko nanju položile predmete in simbole. Na eno mizo dajte 

vanuatujsko zastavo in nanjo napis Gradite na trdnem temelju. Če je mogoče, tudi razstavite 

izdelke in hrano, značilne za Vanuatu, npr. olje iz sandalovine, košare, bisere, ogrlice iz školjk, 

sladki krompir, kokos, kavo ...  

Na drugi mizi je prostor za svečo in Sveto pismo. 

Če je mogoče, poiščite nekoga, ki bo zapihal v školjko oziroma rog ali udaril na gong oziroma 

boben. 

Pred zahvalno molitvijo, kesanjem, molitvijo zaveze in zgodbami iz Vanuatuja zapojte 

kakšno vanuatujsko oziroma slovensko pesem ali za nekaj trenutkov pomolčite. Vnaprej 

pripravite kesanje in molitev zaveze, ki sta v navadi pri nas, da jih boste prebrale v za to 

določenem trenutku.  

Glavno svetopisemsko besedilo za temo tega leta Gradite na trdnem temelju je odlomek iz 

Matejevega evangelija 7,24-27, ki se osredotoča na preudarno življenje. Besedilo naj se uporabi 

za meditacijo, pridigo ali skupinsko razmišljanje. Ko poslušamo Božjo besedo, razmišljamo o 

besedilu in njegovem sporočilu za sedanji čas ter premišljujemo, kako naj se odzovemo. V 

meditacijo je vključen odlomek iz Svetopisemske razlage; prosimo, da pregledate celotno 

besedilo te razlage, ki jo je pripravil odbor SMD v Vanuatuju.   

Glavno svetopisemsko besedilo lahko ustvarjalno predstavimo z dramatizacijo ali doživeto 

pripovedjo. Dramatizacija poda zgodbo in hkrati ponudi nekaj vprašanj, s katerimi spodbudimo 

udeležence, da razmišljajo o sporočilu za današnji trenutek in se z dejanji odzovejo na Božji klic. 

Lahko bi na primer povedali, kako družina zaupa Bogu in tako družinski člani lahko skupaj 

premagajo izzive, s katerimi se srečujejo v življenju.  



BOGOSLUŽJE 

 

SPREVOD 

Sprevod vodita dve ženski; ena nosi prižgano svečo, druga odprto Sveto pismo. Za njima nekaj 

žensk in/ali otrok nosi vanuatujsko zastavo in druge izdelke ali simbole, ki ste jih pripravili. Med 

pesmijo in plesom gredo do oltarja; tam položijo svečo in Sveto pismo na mizo poleg prižnice ali 

ambona, druge predmete pa na mizo, pripravljeno posebej za ta namen. 

 

POZDRAV 

Voditeljica: Pozdravljeni pri bogoslužju Svetovnega molitvenega dne leta 2021, ki so ga 

pripravile kristjanke Republike Vanuatu. Sestre in brate po vsem svetu pozdravljamo v imenu 

Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vanuatujska kultura, jeziki, tradicionalne vrednote in duhovnost izvirajo večinoma od 

melanezijskih ljudstev, pa tudi od manjšin polinezijskega izvora. Črne in bele peščene obale, 

koralni grebeni s pisanimi ribami, ljubke ptice, sadeži in oreški v gozdu – zaradi vsega tega so 

otoki neokrnjeno naravno okolje, čeprav so izpostavljeni pogostim tropskim nevihtam, potresom, 

ciklonom, cunamijem in vulkanskemu delovanju. 

Nekdaj sta imela vsak otok in vsaka vas svojega lastnega poglavarja in način upravljanja, lastne 

bogove, lasten jezik in s slamo krite hiše, ki so jih s kamnitimi sekirami zgradili iz lesa in listja. 

Ženske in moški so se zbirali v farei, vaškem zbirališču, in se pogovarjali o pomembnih zadevah.  

Vanuatu je majhna dežela v južnem Tihem oceanu. Republika je postala  leta 1980, ko je 

pridobila neodvisnost od Francozov in Britancev. Zdaj Vanuatu ponosno dviguje svojo zastavo 

in grb, na katerem vsakdo lahko prebere: »V Bogu stojimo.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pesem – »Greeting Song« (Pozdravna pesem)  

 



KLIC K ČAŠČENJU 

(Če je mogoče, naj nekdo piha v školjko oziroma rog ali udarja na boben oziroma gong. Nato 

naj voditeljica nadaljuje z branjem psalma.) 

Voditeljica: Berimo skupaj besede čaščenja, kot so v prvih vrsticah Psalma 127: 

Če GOSPOD ne zida hiše, 

se zaman trudijo z njo njeni graditelji; 

če GOSPOD ne varuje mesta, 

zaman bedi tisti, ki straži. 

Vsi: Srečen vsakdo, ki zaupa v Boga graditelja. Naj bomo tudi mi med njimi! Amen. 

Pesem: »Listening to the Voices from Vanuatu« (Poslušajmo glasove Vanuatuja)  

 



 

Zahvalna molitev 

Voditeljica: Bodimo hvaležni za velike stvari, ki jih je naredil Bog.  

Svet, svet, svet si, Bog, stvarnik nebes in zemlje in vsega, kar je na njih. Bog je navzoč v 

zgodovini svojega ljudstva od nekdaj in danes. Ljubeči Bog, na katerem stoji Vanuatu, častimo 

Te.  

Hvala Ti za naše medsebojno občestvo in za občestvo z vsemi sestrami po svetu, ki jih združuje 

Svetovni molitveni dan.  

Hvala Ti za vse velike in čudovite stvari v našem življenju in ljudstvu. Daješ nam oblast, 

modrost, znanje in razumevanje, da lahko skrbimo za te čudovite otoke in dežele.  

Hvala Ti za rodovitno zemljo, sveži zrak, čisto okolje, krasen sončni sij, modro morje in mirne 

vode vanuatujskih otokov.  

Hvala Ti za čudovito petje ptic, zvoke kopenskih živali in skrivnosti rib v morju in rekah. Hvala 

Ti za slapove, ki rosijo svojo vodo in nam vedro razodevajo Tvoje veličastvo in moč. 

Hvala Ti za otroke, ki jih slišimo peti, se smejati se in vzklikati, hvala Ti za molitve in petje 

mladih in starih. Vse to izraža radost Tvoje ljubezni.  

Vsi: Hvala, slava in čast Tebi, edinemu na veke. Bog, ki daješ življenje, sprejmi našo hvalo.  

 

Kesanje 

Voditeljica: Kesajmo se pred Bogom, ki je zvest in pravičen in nam bo odpustil (1 Jn 1,9).  

Oče naš v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Stojimo pred Tvojo hišo milosti in priznavamo 

svoje grehe. Priznavamo, da smo poslušali Tvojo besedo, pa se nismo po njej ravnali. Pogosto 

počnemo to, česar ne bi smeli, ne delamo pa tega, kar bi morali.  

Srečujemo se s stiskami in izzivi tako v družinah kot v narodu. Poskušamo graditi svoje domove 

in mislimo, da jih gradimo na besedi Jezusa Kristusa, dejansko pa jih gradimo na pesku. Želimo 

se spremeniti;  prenovi nas, da bomo delali to, kar je prav in pravično.  



Bog Stvarnik, priznavamo, da onesnažujemo okolje in škodujemo živim bitjem v morju, ko 

odmetavamo odpadke v njihov življenjski prostor. Ogrožamo življenje v morju in uničujemo 

trajnostno preživetje. Vemo, da to lahko spremenimo. Priznavamo in obžalujemo ter se 

obvezujemo, da bomo izpolnili nalogo in postali dobri oskrbniki Tvojega stvarstva.  

(Vsi: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil(a) in žalil(a) tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, 

da se bom poboljšal(a), pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. 

Ali: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in 

dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto 

Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.) 

Vsi: Bog, usliši naše molitve. 

 

Molitev zaveze 

Voditeljica: Bog išče hišo, v kateri bo prebival. »Kakšna je torej hiša, ki mi jo hočete sezidati?« 

(Iz 66,1–2).  

Ponižno prihajamo predte in te prosimo, da nam daš svojega Duha modrosti in vednosti. Uči nas 

prepoznati resnico. Vodi nas, da bomo živeli tako, kot je všeč Tebi in sprejemljivo zate.  

Ponižno se Ti izročamo, da bi postali hiša, v kateri boš lahko živel. Z močjo svoje besede 

preoblikuj naše življenje in življenje naših narodov. Naj postanemo skupnost pravičnosti in miru.  

(Vstavite molitev zaveze, kakor je v navadi v vašem okolju.) 

Vsi: Milostni Bog, sprejmi našo zavzetost in predanost.  

 

POSLUŠAJMO ZGODBE IZ VANUATUJA 

Rhetoh [Retó]: Ime mi je Rhetoh. Sem druga od osmih otrok. Šolati sem se nehala po koncu 

šestega razreda, ker ni bilo denarja, da bi se naprej izobraževala. Moja družina si je lahko 

privoščila le to, da je v šolo hodil moj starejši brat, jaz kot drugorojenka in dekle pa ne. Nekega 

dne sem izvedela, da bo v krajevnem središču šiviljski tečaj. Prijavila sem se in bila sprejeta, 

toda oče ni imel denarja za šolnino. Bila sem obupana, vendar nisem imela lastnega denarja, da 

bi si plačala šolanje.  

Iskreno sem si želela doseči večjo izobrazbo, toda v uradnem šolskem sistemu za to ni bilo 

možnosti. Postala sem pozorna na priložnosti, ki mi jih za učenje ponuja Cerkev. Pridružila sem 

se mladinski skupini, obiskovala biblično skupino, pozneje pa sem začela sodelovati v ženskem 

cerkvenem gibanju. Z vztrajnostjo in vero v Boga sem našla načine, da sem se izobrazila in celo 

pridobila veščine, da zaslužim denar in tako preživljam družino.  



Zdaj izdelujem predmete in jih prodajam na Maminih tržnicah, kjer tudi druge ženske z malo 

formalne izobrazbe, tako kot jaz, lahko z novimi spretnostmi in veščinami zaslužijo za 

preživetje.  

Skrbim za družino, s katero me je Bog blagoslovil. Z možem imava tri otroke. Hvalim Boga za 

blagoslove v mojem življenju. Zahvaljujem se Bogu, da je vir moje moči in mi pomaga, da 

udejanjam, kar sem se naučila. Postala sem močna in modra v Gospodu.  

Bralka: V Vanuatuju mora veliko otrok na podeželju prehoditi dolgo pot, če hočejo priti do šole, 

nekateri morajo celo od doma in že zelo zgodaj živeti v internatu. Šolanje ni obvezno. Učni jezik 

je angleščina ali francoščina. Jezik, ki se ga učijo, da premoščajo jezikovne ovire v mestu, je 

bislamščina; na podeželju pa imajo tudi svoje lastne jezike. Šola se več dečkov kot deklic, 

vendar se razmerje izboljšuje. 

Mothy [Motsi]: Ime mi je Mothy. Z mlajšim bratom sva zrasla v enostarševski družini. Ko se je 

mama znova poročila, naju je pustila pri starih starših. Ko se je znova poročil še oče, naju je vzel 

k sebi, da sva živela z njegovo novo družino. Ko pa je najina mačeha rodila svoje otroke, se je 

njen odnos do naju zelo spremenil.  

Bilo je treba nahraniti vse več otrok in v hiši ni bilo prostora za vse. Sama sem si morala poiskati 

hrano na ulici in spala sem v baraki pri hiši. Pokrivala sem se  staro vrečo iz kopre, da me ni 

preveč zeblo.  

Po naključju sem srečala kristjane; povedali so mi, da me Bog ljubi. Sredi svojega trpljenja 

nisem mogla razumeti te ljubezni, toda odločila sem se, da bom zaupala. Zaupala sem, da bo Bog 

poskrbel zame, čeprav me moja družina ni zaščitila. To zaupanje v meni je raslo in postalo temelj 

mojega življenja. Krščanska vera v meni je močna in svojo zgodbo pripovedujem drugim, saj 

moramo zaupati v Boga in Njegovo previdnost.  

Zdaj molim za tiste otroke, ki, tako kot sem jaz, rastejo skoraj sami. Zavedajmo se, da jih Bog 

ljubi. Otrokom mora biti v vseh deželah po svetu zagotovljen dom.  

Bralka: Ocenjena rast prebivalstva v Vanuatuju je ena najvišjih na območju Tihega oceana. 

Podhranjenost je problem tako v mestih kot na podeželju. Čeprav je močna tradicija pridelovanja 

zdrave hrane na domačih vrtovih, se prehrambna industrija z mlekom v prahu in nezdravo hrano 

vse bolj širi tudi med dojenčki in otroki.  

Jacklynda [Žaklinda]: Ime mi je Jacklynda. Prihajam iz vasi, s kmetijskega podeželja. Že kot 

mlado dekle sem sanjala o delu v turizmu v mestu Port Vila. Odšla sem tja, da bi si našla 

zaposlitev v hotelski dejavnosti, toda nimam izobrazbe za delo, o katerem sanjam. Tukaj nimam 

sorodnikov, zato živim na mestnem obrobju. Nimam denarja za primerno stanovanje in hrano, pa 

tudi ne za vrnitev v domačo vas. Vem, da to ni Božji načrt zame, toda ne vem, kaj naj naredim. 

Molim, da bi bila kmetijska območja Vanuatuja bolj cenjena in bi mladi v svojih domačih krajih 

našli priložnosti, ki jih iščejo. Zaupam, da bo Bog poskrbel za mlade, da se bodo razvijali in 

prispevali k blaginji Vanuatuja.  



Bralka: Na podeželju, kjer živi 75 odstotkov prebivalcev, je zelo malo priložnosti za zaposlitev. 

Zato se morajo mladi seliti na območja, kjer je gospodarskih možnosti več. Prihajajo slabo 

izobraženi in brez veščin, ki bi jim omogočile dobiti delo v mestu. Visoka brezposelnost med 

mladimi ustvarja generacijo, ki zase ne vidi prihodnosti, kar je velika izguba za deželo. Potrebne 

so strategije in programi za razvoj podeželja, da bi mladi lahko ostali v domači skupnosti, se tam 

šolali in dobili zaposlitev.  

 

POSLUŠAJMO BOŽJO BESEDO 

Voditeljica: Poslušajmo Božjo besedo iz Matejevega evangelija, 7. poglavje, vrstice 24-27: 

Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je 

zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se 

zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede 

posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila 

se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi; zagnali so se v to hišo in padla je in njen 

padec je bil velik. 

 

Opomba: Odlomek Mt 7,24-27 je glavno svetopisemsko besedilo za letošnjo temo »Gradite na 

močnem temelju«, osredotoča pa se na to, da živimo preudarno. Prosimo, uporabite 

svetopisemsko besedilo in témo za pripravo meditacije, pridige ali skupinskega razmišljanja. 

 

Uvod v skupinsko razmišljanje: Glavno svetopisemsko besedilo za vanuatujski program prihaja 

iz poglavij o Jezusovem učenju z navodili za vstop v nebeško kraljestvo. Konec 7. poglavja 

zaključuje nauk, ki se je začel v 5. poglavju, govoru na gori. Zelo pomembno je slednje imeti v 

mislih, da imamo sobesedilo za to, kar Jezus pravi o poslušanju in uresničevanju svojih besed (v. 

24). Ne gre za prazno navodilo; za njim stoji polno razumevanje Jezusovega poslanstva in 

nebeškega kraljestva. Spomnimo se Jezusovih besed (Mt 5,1-11), v skladu s katerimi bi morali 

delovati, da bi modro pričevali o Božjih blagrih. 

Jezusa je skrbelo za množico, ki je prišla na goro in prisluhnila Božji besedi, da bi zaživela 

boljše življenje. Bili so lačni in žejni. Vsi nauki iz poglavij 5–7 Matejevega evangelija razmišljajo 

o dveh stvareh – poslušati in uresničevati. Rezultati bodo odvisni od tega, kaj človek izbere in kaj 

naredi. Jezusove zaključne besede govora na gori pa so zgodba o primerjavi. Preudarni 

gradbenik je varen, nespametni pa izgubi svojo hišo. Preudarni je modro ravnal po Jezusovih 

besedah, nespametni in neumni pa ne. O tem je vredno skrbno razmisliti, preden sprejmemo 

kakršnokoli življenjsko odločitev. 

 

Razmislite o naslednjih vprašanjih in se pogovorite: 



✓ Jezus je uporabil dva glagola, da je pokazal sklep svojega nauka – poslušati in 

uresničevati (v. 24, 26). Kaj čutite ob tem? Na kaj vas ta dva glagola spominjata? 

✓ Kaj pomeni biti preudarnež ali nespametnež v vaši situaciji? 

✓ Ali tako strmite nad njegovim naukom, kot so množice (7,28)? 

 

Sklep: Vstanimo in zgradimo svoje domove, narode in ves svet na Jezusovih besedah. On nas je 

spomnil tudi na zlato pravilo: »Vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim« (Mt 

7,12). To je naš trdni temelj. To je osnovno načelo našega današnjega sporočila. 

 

 

NABIRKA  

Molitev ob darovanju 

Voditeljica: Milostljivi Bog, zahvaljujemo se Ti in Te častimo za vse blagoslove, ki si jih 

naklonil nam, našim družinam in prijateljem, da imamo dom, hrano in vodo. Slavimo Te, ker 

smo lahko ustvarjalni in sposobni podpirati svoje družine. Darujemo ti majhen del teh 

blagoslovov v obliki denarja in služenja. Darujemo jih za Svetovni molitveni dan, ki bo te darove 

delil s skupnostmi v stiski tukaj in po vsem svetu. Amen. 

Ob spremljavi glasbe bomo šli po cerkvi kot za »ófer«. Poleg košare za vaše prispevke stoji še 

ena, iz katere si lahko kaj vzamete. 

 

Pesem: »Surely goodness and mercy shall follow me« (Dobrota in milina me bosta spremljali 

(Ps 23,6). 



 



 



MOLITEV ZA VANUATU IN SVET 

Prošnje 

Voditeljica: Združimo se v prošnjah za Vanuatu in ves svet. 

Večni Bog, Bog, na katerem stoji Vanuatu, prosimo te, pomagaj nam v prizadevanju za mir med 

narodi in v družinah. Ljudstvo in voditelje Vanuatuja izročamo v roke Tvoje modrosti. 

Želimo si prizadevati, da med nami ne bi bilo več krivic, ki se dogajajo zdaj. Daj nam to moč nad 

našimi otoki in ljudstvi.  

Prosimo, da bi živeli v edinosti, ljubezni in miru ob vsej etnični in kulturni različnosti, kakršna je 

v Vanuatuju in še marsikje po svetu.  

Vsi: Poveži nas v ljubezni, miru in veselju. 

Pomislimo na ljudi, ki živijo na območjih, izpostavljenih naravnim katastrofam, zlasti ciklonom, 

orkanom in vulkanom.  

Skrb posvečamo tistim, ki trpijo zaradi zasvojenosti.  

Vsi: Vsemogočni Bog, zaščiti skupnosti pred nesrečami in trpljenjem. Ozdravi duše ljudi in daj, 

da bodo občutili ljubezen.  

 

Skupaj zmolimo Gospodovo molitev.  

Oče naš, ki si v nebesih … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključna pesem: »Lord dismiss us with thy blessing« (Gospod, odpusti nas s svojim 

blagoslovom)  



 



POSLANJE IN BLAGOSLOV 

Voditeljica: Pozdravljamo navzočnost Boga v nas in z nami. Gospod naj vas vodi, poživlja, 

obnavlja in ozdravlja vaš narod. Zgodi se Božja volja v vaši hiši kakor v nebesih. 

Ko boste odhajali, se zavedajte: vsakdo, ki sliši Jezusove besede in po njih živi, je kot preudaren 

človek in njegova hiša bo v povodnji obstala. Pojdite in postavite svojo hišo na temelju 

Jezusovih besed. 

Pojdite domov s tem blagoslovom v čudovitem imenu Jezusa Kristusa, našega Gospoda in 

Kralja. 

Vsi: To je naš močni temelj  – sledili bomo Jezusu, ki je pot, resnica in življenje. Amen.  

 

Blagoslovna pesem: himna SMD 

 

 

 



Bogoslužje za leto 2022 bomo prejeli iz Anglije, Walesa in Severne Irske: 

»Vem za načrte, ki jih imam z vami« (Jer 29,11). 
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