
Spoštovani možje, 

dobrodošli v novem šolskem letu 2019/20.  

Tokrat vam predlagam premišljevalno molitveno vajo, ki se mi zdi koristna za globlje zavedanje, rast in 
pogovor. Pred srečanjem jo opravite vsaj 6x po pol urice in si zapisujte glavne točke in spoznanja. Na 
srečanju si bomo podelili tisto, kar vsak zmore in želi izpostaviti. Pomembno je, da si med molitvijo 
zapisujem in zapisano prinesem s seboj na srečanje. S svojo pripravo udejanjam spoštovanje do sebe 
in do mož. Bogu omogočam, da me spreminja in po meni bogati druge. 

Hvala za moško sodelovanje in bratski pozdrav vsem p. Vili 

OPOROKA 

Predstavljam si, da moram danes umreti. Bogu se zahvalim za svoje življenje in vse, ki so mi dani. 
Prosim Ga, da bi lahko bil nekaj časa sam in bi napisal svojim prijateljem neke vrste oporoko, za 
katero bi naslednje točke mogle služiti kot naslovi poglavij.  
 
1. V življenju sem imel rad tele stvari:  

stvari, ki sem jih okušal,  
jih ogledoval, 
ovohaval, 
poslušal, 
se jih dotikal. 
 

2. Te izkušnje so mi bile pri srcu: 
 

3. Te misli so mi prinesle osvobojenje:  
 
4. Ta mnenja sem prerastel:  
 
5. Živel sem po tehle prepričanjih: 
 

6. Za te stvari sem živel: 
 

7. Ta spoznanja sem pridobil v šoli življenja: 
spoznanja o Bogu, 
svetu, 
človeški naravi, 
Jezusu Kristusu, 
ljubezni, 
veri, 
molitvi. 
 

8. Ta tveganja sem prevzel, tem nevarnostim sem se izpostavljal:  
 
9. Te bolečine so me streznile: 
 

10.Teh naukov me je življenje naučilo: 
 
11.Ti vplivi so oblikovali moje življenje  (osebe, opravila, knjige, dogodki): 
 

12. Ta svetopisemska besedila so razsvetljevala moja pota: 
 

13. Te stvari v svojem življenju objokujem:  
 
14. To so pridobitve mojega življenja:  



 
15. Te le za sebe hranim v svojem srcu: 
 
16. To so moje neizpolnjene želje:  
 
Za konec tega popisa izberem pesem — svojo ali koga drugega;  ali molitev; risbo ali sliko iz revije; 
odlomek iz svetega pisma; ali karkoli, kar se mi zdi primerno za sklep moje oporoke. 


