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VSEBINA KNJIŽICE

Letošnja knjižica središči v liku apostola Petra. Ta isti lik, prvak apostolov, je bil 
izbran zaradi več očitnih teoloških in Cerkvenih razlogov, poleg tega pa je k temu 
spodbudila nedavna izvolitev papeža Frančišeka in tudi tema letošnjega oratorija, 
ki se navdihuje pri svetem Petru. Na ta način bomo lahko dosegli, da bo tema 
lažje in bolj učinkovito prišla do ministrantov in jih spodbudila k spoznavanju 
tega za nas tako pomembnega svetnika.

Knjižica vsebuje uvodno molitev in je razdeljena na tri dele: (I) svetopisemski 
odlomki, (II) kviz o apostolu Petru, (III) velika igra.

I. Svetopisemski odlomki – dramski del
Gre za nekaj pet temeljnjih odlomkov iz Petrovega življenja, ki naj bi jih mini-
stranti poznali. Namen teh odlomkov je, da si ministrantska skupina izbere enega 
in ga poskuša na čim bolj zanimiv način pripraviti za dramsko uprizoritev, ki je 
lahko del tekmovanja na dekanijskih, oz./ali ministrantskih srečanjih. Lahko gre 
za tekmovalni nastop, ki se točkovno poveže s kvizom, ali pa je zgolj revialne 
narave. Namen je tudi, da se vključi preostali del ministrantske skupine, ki ne 
tekmuje pri kvizu.

II. Kviz o apostolu Petru – tekmovalni del
Kviz je sestavljen iz 46 vprašanj. Glede na to, da je vprašanj manj kot prejšnja leta, 
se lahko pri odgovorih zahteva večja eksaktnost. Vprašanja se lahko tudi poljub-
no dodaja, ali pa se po predhodnem navodilu vključi tudi kakšno vprašanje iz 
priloženih svetopisemskih odlomkov (glej prvi del knjižice, št.1)

III. Velika igra – razvedrilni del
Pri veliki igri bo cilj skupin, da bodo iz različnih materialov gradile barko, katerih 
sestavne dele bodo pridobivli z zmagami pri igrah. Prirejena je tako, da jo lahko 
igrate v notranjem ali zunanjem prostoru, z malo ali veliko igralci. Seveda je gle-
de na okoliščine potrebna prilagoditve.
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265. naslednik apostola Petra, papež Benedikt XVI. je leta 2006 ministrantom naročil:

»Dragi ministranti ... vi boste, kot dvanajst apostolov!«

Dragi ministranti, vi ste v resnici že Jezusovi apostoli. Ko sodelujete pri bo-
goslužju in opravljate svojo službo pri oltarju, pričujete. Vaša zbranost, vaša 
pobožnost, ki izvira iz srca in se izraža v gestah, v pesmi, v odgovarjanju: če 
to delate dobro, da ste zbrani, je vaše pričevanje tisto, ki se ljudi dotakne. 
Prijateljstvo z Jezusom izvira iz Evharistije. Vi ste zelo blizu Jezusu Evhari-
stiji in to je največje znamenje prijateljstva za vsakogar od nas. Ne pozabite 
tega, zato vas spodbujam: naj ta dar za vas ne postane samo običaj, nekaj 
kar počnemo avtomatično, temveč dan za dnem odkrivajte, da gre za nekaj 
velikega, da je živeči Bog med nami, da ste mu lahko blizu (...). Ljubezen, 
ki jo prejmete pri bogoslužju, ponesite vsem ljudem, posebno tistim, ki jim 
manjka ljubezni (...). V moči Svetega Duha morete prinašati Jezusa. Tako bo 
Kruh, ki ga vidite na oltarju, razdeljen in pomnožen in vi boste, kot dvanajst 
apostolov, pomagali Jezusu, da ga danes razdeli med ljudi. Tako, dragi mini-
stranti, so moje zadnje besede vam: bodite vedno Jezusovi prijatelji in apo-
stoli.

Papež Beneditk XVI.
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PET ODLOMKOV O SV. PETRU (Jeruzalemska izdaja SP)

1. Jezus pokliče prve štiri učence (Lk 5,1-11)
Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Geneza-
reškem jezeru, je zagledal dva čolna, ki sta bila ob jezeru; ribiči so stopili iz njiju 
in izpirali mreže.
Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in ga prosil, naj odrine malo od 
kraja. Sédel je in učil množico iz čolna.
Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite svoje mre-
že za lov!« Simon mu je odgovoril in rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa 
nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli 
veliko množino rib, da so se jim mreže trgale. Pomignili so tovarišem v drugem 
čolnu, naj jim pridejo pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se 
potapljala. 
Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu k nogam in rekel: »Pojdi od mene, Go-
spod, ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, 
ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila 
Simonova družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil 
ljudi.« In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim.

2. Prva pomnožitev kruha (Mt 14,13-21)
Ko pa se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: »Samoten je ta kraj in 
ura je že pozna; odpústi množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano.« Jezus pa 
jim je rekel: »Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!« Rekli so mu: »Tukaj nimamo 
drugega kot pet hlebov in dve ribi.« Dejal jim je: »Prinesite mi jih sem!« In velel 
je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, jih 
blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli 
in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali, dvanajst polnih košev. Teh pa, ki so 
jedli, je bilo okrog pet tisoč mož, brez žená in otrok.

3. Jezus hodi po vodi, Peter ob njem (Mt 14,22-33)
In takoj je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran; 
medtem bi on odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi 
na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je medtem oddaljil 
že precej stadijev od brega. 
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Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je 
Jezus hodil po morju in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po morju, so 
osupnili in rekli: »Prikazen je.« Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj spre-
govoril in rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« Peter mu je odgovoril 
in rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« On mu je dejal: 
»Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da 
je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil z besedami: »Gospod, 
reši me!« Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si 
podvomil?« In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so 
se mu poklonili do tal in rekli: »Resnično si Božji Sin.«

4. Petrova izpoved vere in njegov primat (Mt 16,13-20)
Ko je Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence in rekel: 
»Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Rekli so: »Nekateri, da je Janez Krstnik, 
drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremija ali eden izmed prerokov.« Dejal jim je: 
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Simon Peter je odgovoril in rekel: »Ti si Kristus, Sin 
živega Boga.« Jezus pa mu odgovoril in rekel: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti 
tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem: 
›Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je 
ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva: kar koli boš zavezal 
na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano 
v nebesih.‹« Tedaj je učencem naročil, naj nikomur ne pravijo, da je on Kristus.

5. Jezus in Peter (Jn 21,15-19)
Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj 
kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi 
moja jagnjeta!« Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« 
Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moje ovce!« 
Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je užalostil, ker 
mu je tretjič rekel: »Ali me imaš rad?« in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, 
da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Pasi moje ovce! Resnično, resnično, povem 
ti: Ko si bil mlajši, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se postaraš, 
boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, 
da je nakazal, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to povedal, mu je rekel: 
»Hôdi za menoj!«
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kviz

APOSTOL PETER

 1.  Kje je bil doma apostol Peter?
  Apostol Peter je bil doma v ribiški vasi Betsajda onstran 

Genezareškega jezera, kasneje pa je živel v Kafarnaumu.

 2.  Kaj je bil apostol Peter po poklicu?
  Apostol Peter je bil po poklicu ribič.

 3.  Kako je bilo ime bratu apostola Petra?
  Bratu apostola Petra je bilo ime Andrej.

 4.   S katerimi besedami je Jezus poklical Petra in njegovega brata 
Andreja?

  Jezus je apostola Petra in njegovega brata Andreja poklical z 
besedami: »Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.«

 5.  Kako sta se Peter in brat Andrej odzvala na Jezusovo povabilo, da bi 
bila njegova učenca?

  Petra in Andrej sta se odzvala na Jezusovo povabilo, da postaneta 
njegova učenca tako, da sta pustila mreže in šla za njim.

 6.  Kaj je prosil Peter Jezusa, po tem, ko je z njim doživel čudežni ulov 
rib?

  Apostol Peter je po čudežnem ulovu rib Jezusa prosil: » Pojdi od 
mene, Gospod, ker sem grešen človek«.

 7.   S katerimi besedami je Jezus Simonu spremil ime?
  Apostolu Petru je Jezus spremenil ime z besedami: » Ti si Simon, 

Janezov sin: ti se boš imenoval Kefa,« kar pomeni Peter, po naše 
Skala.

 8.  Kaj je apostol Peter odgovoril, ko je Jezus vprašal, kdo je Sin 
človekov?

  Apostol Peter je odgovoril: »Ti si Kristus, Sin živega Boga«.
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 9.  Kaj je Jezus rekel apostolu Petru, ko je ta izpovedal, da je Mesija?
  Jezus je rekel apostolu Petru: »Ti si Peter Skala in na to skalo bom 

sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala in dal 
ti bom ključe nebeškega kraljestva«.

 10.   Apostol Peter je bil priča dogodkov, ki jih vsi apostoli niso doživeli. 
Naštej jih!

  Ti dogodki so bili: obuditev Jairove hčere, spremenitev na gori in 
molitev na Oljski gori.

 11.  Kaj je rekel apostol Peter Jezusu, ko ga je ponoči videl hoditi po vodi?
  Apostol Peter je rekel Jezusu: » Gospod, če si ti, ukaži naj grem po 

vodi k tebi.«

 12.  Kaj se je zgodilo apostolu Petru, ko je stopil na vodo? Kaj mu je Jezus 
dejal?

  Ko je apostol Peter stopil na vodo, se je zbal in se začel potapljati, 
Jezus pa ga je potegnil iz vode in mu dejal: »Malovernež, zakaj si 
dvomil?«

 13.  Kaj je v imenu učencev odgovoril apostol Peter, ko jih je Jezus 
vprašal, če hočejo tudi oni oditi stran od njega?

  Apostol Peter je odgovoril : »Gospod, h komu naj gremo? Besede 
večnega življenja imaš in mi verujemo in vemo, da si ti sveti od 
Boga. 

 14.  Kaj je apostol Peter rekel Jezusu, ko je ta napovedal svojo smrt in 
vstajenje?

  Apostol Peter je rekel Jezusu: »Nikakor, Gospod, to se ti ne sme 
zgoditi«.

 15.  Kaj Jezus rekel apostolu Petru, ko mu je ta branil, da ne sme trpeti in 
umreti?

  Jezus je apostolu Petru rekel: » Pojdi od mene, satan! V spotiko 
si mi, ker ne misliš na to kar je božjega ampak na to, kar je 
človeškega«.
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 16.  Kateremu apostolu je Jezus izročil ključe nebeškega kraljestva in s tem 
tudi vodilno vlogo v apostolskem zboru?

  Apostolu Petru.

 17.  Kako se je apostol Peter odzval, ko mu je Jezus hotel pri zadnji večerji 
umiti noge?

  Apostol Peter v začetku ni pustil, da bi mu Jezus umil noge, ko pa 
mu je Jezus razložil pomen tega dejanja, je privolil.

 18.  Ko je Jezus pri zadnji večerji napovedal, da gre v trpljenje in smrt, in 
da se bodo vsi pohujšali,mu je apostol Peter zagotovil, da se on ne bo. 
Kaj mu je Jezus rekel?

  Jezus mu je rekel: »Preden bo petelin dvakrat zapel, me boš ti 
trikrat zatajil«.

 19.  Kaj je apostol Peter rekel Jezusu, ko mu je rekel, da ga bo zatajil?
  Apostol Peter je rekel Jezusu: »Tudi, če bi bilo treba umreti s teboj, 

te nikakor ne bom zatajil«.

 20.  Kaj se je zgodilo na Oljski gori apostolu Petru in nekaterim učencem, 
ko je Jezus molil?

  Apostoli so med Jezusovo molitvijo zaspali.

 21.  Kako je apostol Peter skušal braniti Jezusa na Oljski gori, ko so prišli 
ponj?

  Apostol Peter je potegnil meč in služabniku velikega duhovnika, 
Malhu, odsekal desno uho.

 22.  Kolikokrat je apostol Peter zatajil Jezusa?
  Apostol Peter je trikrat zatajil Jezusa.

 23.  Kaj je storil apostol Peter potem, ko je Jezusa zatajil?
  Apostol Peter se je bridko zjokal.

 24.   Kaj je angel naročil ženam po Jezusovem vstajenju?
  Angel jim je naročil, naj gredo in povejo njegovim učencem in 

Petru, naj gredo v Galilejo in tam ga bodo videli.
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 25.  Katera dva učenca sta tekla k praznemu Jezusovemu grobu, ko so 
žene povedale, da je vstal od mrtvih?

  To sta bila apostola Peter in Janez.

 26.  Kateri iz med apostolov je prvi stopil v prazen Jezusov grob?
  Prvi je v prazen Jezusov grob stopil apostol Peter.

 27.  Kolikokrat je Jezus po vstajenju vprašal apostola Petra, ali ga ljubi.
  Jezus je apostola Petra trikrat vprašal, ali ga ljubi.

 29.  Kaj je Jezus naročil apostolu Petru po vsakem vprašanju ali ga ljubi?
  Jezus je naročil apostolu Petru, naj pase njegove ovce in jagnjeta.

 30.  Kako je Jezus na koncu odlomka o trikratni izpovedi spodbudil 
apostola Petra? 

  Jezus je apostola Petra spodbudil: »Hodi za menoj«.

 31.  Kdaj je apostol Peter prevzel vodenje apostolov in Cerkev?
  Apostol Peter je po Jezusovemu vnebohodu prevzel vodenje 

apostolov in Cerkve.

 32.  Na binkoštni dan so apostoli prejeli Svetega Duha. Apostol Peter je 
imel prvi govor. Koliko ljudi se je dalo krstiti po tem govoru?

  Tisti dan se je dalo krstiti tri tisoč ljudi.

 33.  Kateri je bil prvi pogan, ki ga je apostol Peter sprejel v Cerkev?
  Prvi pogan je bil stotnik Kornelij.

 34.  Kateri je bil prvi čudež apostola Petra?
  Prvi čudež apostola Petra je bil ozdravitev hromega človeka.

 35.  Kaj je rekel apostol Peter hromemu človeku?
  Apostol Peter je rekel: » Srebra in zlata nimam, dam ti pa, kar 

imam: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hodi!«

 36.  Zakaj sta se apostola Peter in Janez morala zagovarjati pred velikim 
zborom?

  Apostola sta se morala zagovarjati pred velikim zborom zato, ker 
sta ozdravila hromega človeka.
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 37.  Kakšna je bila kazen za apostola Petra in Janeza, ker sta ozdravila 
hromega človeka?

  Kazen je bila prepoved, da ne smeta učiti in govoriti o Jezusu.

 38.  Komu se je apostol Pavel na svoji prvi poti v Jeruzalem po 
spreobrnitvi najprej predstavil?

  Na svoji prvi poti v Jeruzalem po spreobrnitvi se je apostol Pavel 
najprej predstavil apostolom Petru, Jakobu in Janezu.

 39.  Kdaj je apostol Peter zapustil Jeruzalem in zakaj?
  Apostol Peter je zapustil Jeruzalem leta 42 po Kristusu, ko je 

ugotovil, da iz Jeruzalema ne more več voditi Cerkve.

 40.  Kam je apostol Peter odšel, ko je zapustil Jeruzalem?
  Apostol Peter je iz Jeruzalema odšel v Antiohijo.

 41.  Zakaj pa se je apostol Peter odločil, da gre v Rim?
  Po človeški preudarnosti in po Božjem navdihu se je odločil, da gre 

v Rim in tja prenese vodenje Cerkve.

 42.  Koliko pisem je napisal apostol Peter?
  Apostol Peter je napisal dve pismi.

 43.  Kdaj, kje in kako je umrl apostol Peter?
  Apostol Peter je umrl okoli leta 67 v Rimu, tako da so ga križali z 

glavo navzdol.

 44.  Kje je pokopan apostol Peter?
  Apostol Peter je pokopan v baziliki sv. Petra v Rimu.

 45.  Kdo so nasledniki apostola Petra?
  Nasledniki apostola Petra so papeži, rimski škofje.

 46.  Kdo je sedanji naslednik apostola Petra v Rimu?
  Sedanji naslednik apostola Petra je papež Frančišek.
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velika igra

„VRZITE SVOJE MREŽE“

Uvodna scena
Priporočljivo je, da kot uvod v veliko igro naredimo neko uvodno sceno, 
oz. zgodbo. 

Primer:
Zaigramo: Pisalo se je leto 30 po Kr., ko je skupina ribičev lovila ribe na 
Genezareškem jezeru. Kar naenkrat je tam nastal hud vihar in ribiči so se 
prestrašili, da bodo utonili. Barko je premetavalo sem ter tja in kmalu je va-
njo začela pritekati voda. Kar naenkrat je bilo vode toliko, da je barka začela 
toniti. Prestrašeni ribiči so poskakali v vodo in odplavali na kopno, medtem 
pa je barka potonila. Kaj bo rekel oče, sta se skupaj z drugimi ribiči vprašala 
brata Simon in Andrej, saj jima je odsvetoval, da bi tisti dan šla lovit ribe. 
Ribiči so svetovali, da hitro zgradijo novo barko, da bodo pomagali.

Voditelj igre nadaljuje: Mi smo tisti ribiči, ki bodo pomagali zgraditi barko, 
ki naj bo čim boljša, čim lepša in čim večja. To barko boste morali na koncu 
predstaviti in povedati kako deluje, zakaj je ravno vaša najboljša ... in pove 
pravila igre.

Kratek opis igre
Igra je sestavljena na princip „otokov“, kjer se medsebojno srečata dve sku-
pini in opravljata določeno nalogo. Glede na rezultat dobi skupina zlatnik 
s katerim si lahko kupi sestavne dele za gradnjo ribiške barke. Cilj igre je, 
da skupina pridobi čim več zlatnikov, si kupi čim več uporabnih delov za 
gradnjo barke in na koncu predstavi model svoje barke in komisijo prepri-
ča, zakaj je njihova barka najboljša.

Število igralcev in otoki
Igra poteka v najmanj štirih skupinah, po najmanj šest igralcev (lahko je 
več skupin in v njih več igralcev), dobro pa je, da je skupin parno števi-
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lo. Glede na število skupin prilagodimo število otokov, kjer bodo skupine 
opravljale naloge. Na vsakem otoku se srečata dve skupini, edino pravilo 
je, da se ista skupina ne sme zaporedoma srečati na dveh otokih. To po-
meni, da skupine krožijo iz otoka na otok, tekmujejo druga z drugo in pri-
dobivajo zlatnike. Predhodno se dogovorite koliko časa bo trajala igra na 
posameznem otoku (predlog je, da cca. 5 min), da se bodo skupine kolikor 
toliko sinhrono menjale.

Razplet igre
Medtem, ko skupine pridobivajo zlatnike, lahko istočasno že kupujejo v 
trgovini, kjer se prodajajo različni gradbeni materiali za gradnjo barke 
(plastenke, karton, selotejp, plakati, leseni delci, zamaški, idr.). Kupujejo 
po načelu „kdor prvi pride ...“. Dobro je, da imamo na prodajnih artiklih 
označene cene (npr. za plastenko 1 zlatnik, za selotejp 3 zlatniki, ipd.). 
Igro lahko igramo na določen čas, ali pa jo zaključimo potem, ko so sku-
pine obiskale vse otoke. Če igramo na določen čas (npr. 30 min.) ima nato 
skupina 3 min. časa, da iz materiala, ki ga je kupila, zgradi svojo barko. 
Sledi predstavitev barke pred komisijo, ki na koncu podeli nagrado za naj-
boljšo barko.

Otoki

Zadeni ribo
Na en konec sobe (ali hodnika, ali igrišča) na tla postavimo izrezane ribice 
različnih velikosti na katerih so napisane točke (na manjših ribicah večje 
točke, na večjih manjše). Skupini se postavita vsaka v svojo vrsto, nekaj 
metrov stran od ribic. Prvi igralec dobi v roko žogico (za tenis) in igra 
se lahko prične. Na znak cilja ribo in če jo zadane jo pobere s tal. Pobere 
žogico, na vrsti je drugi igralec v koloni, nato tretji, itd. Ko zmanjka ribic 
preštejemo točke, zmagovalna skupina dobi dva zlatnika, skupina, ki je 
izgbila pa enega.

Hiti sestavljat
Potrebujemo dvoje različnih puzzel (tiste z ne preveč kosi, po možnosti 
svetopisemske), ki jih skrijemo oz. razmečemo po prostoru. Vsaki skupini 
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damo celotno sliko njihovih puzzel in igra se lahko prične. Navodila za 
vsako skupino so, da najde svoje puzzle in jih sestavi. Pri tem pa mora 
upoštevati nekatera pravila: (i) Skupina se mora držati za roke ves čas, do-
kler iščejo puzzle. (ii) Če skupina najde nasprotnikove puzzle jih mora 
pustiti pri miru. (iii) Skupina ne sme imeti pri sebi več kot en kos puzzel 
naenkrat. Vsak kos posebej morajo odnesti v svojo bazo (tam je en njihov 
igralec, ki jih sestavlja). Zmaga skupina, ki ima po določenem času sesta-
vljen večji del slike. Zmagovalna skupina dobi dva zlatnika, skupina, ki je 
izgbila pa enega.

Potopi ladjo
Potrebovali bomo žoge, rjuho (ali kaj podobnega). Igra je podobna 'po-
tapljanju ladjic', le da pri tej igri ladje postanejo igralci. Prostor ločimo 
na pol, ter poskrbimo, da igralci z ene strani ne vidijo na drugo stran (to 
lahko storimo z dekami, papirjem, idr.). Na voditeljev znak se igralci prve 
skupine uležejo na tla, kamor želijo in tam obstanejo. Naloga igralcev dru-
ge skupine, ki sedijo na tleh in se premikajo samo sede je, da z več žogami 
hkrati poskušajo zadeti koga od nasprotnih igralcev na drugi strani igri-
šča. Voditelj poskrbi, da zadeti igralec odide iz igre. Nekaj pravil, ki jih 
moramo upoštevati: (i) Ko se igralec enkrat uleže, ne sme več spreminjati 
svoje pozicije. (ii) Nihče se ne sme uleči pod kak predmet (mizo, stol, ipd.) 
(iii) Če je igralec zadet, pomeni, da je ladja 'potopljena'. Vsaka skupina 
ima na voljo petnajst metov, oz. Igro končamo po določenem času. Zmaga 
skupina, ki je potopila več bark. Zmagovalna skupina dobi dva zlatnika, 
skupina, ki je izgbila pa enega.
- Igra pozna veliko variacij: Lahko damo pravilo, da mora vsaka skupina 
tvoriti dve 'dvotonski' ladji (dva igralca) in eno 'tritonsko' ladjo (trije igralci). 

Peter je bil ....
Vsaka skupina dobi na razpolago različne revije, časopise, reklame ... te-
koče lepilo, več škarij in plakat. Njihova naloga je, da v 5 min. iz črk, ki 
jih izrežejo iz revij, napišejo na plakat čim več stvari, ki se jih spomnijo 
o Petru (npr. ribič, apostol, križan, zaprt, ozdravljal ...). Skupina, ki ima 
na koncu več pravilnih besed zmaga in dobi dva zlatnika, skupina, ki je 
izgbila pa enega.
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Zapiši besedilo
Vsaka skupina se postavi na svoj del prostora in izbere enega prostovoljca. 
Ta dobi v roke odlomek iz svetega pisma, ki govori o Petru (glej na začetku 
te knjižice), ostali igralci pa se postavijo v ravno vrsto. Pred igralci postavi-
mo plakat in pisalo. Naloga prostovoljca je, da narekuje zapisano besedilo, 
a brez besed. Pisati mora besede s prstom na hrbet svojih soigralcev, toda 
v tišini. Ko prvemu igralcu na hrbet napiše prvo besedo, stopi do drugega, 
mu napiše drugo besedo, do tretjega ... vsak igralec pa to besedo zapiše na 
plakat tako, da se tvorijo povedi. 
Skupina, ki ima po določenem času več pravilno zapisanih povedi dobi 
dva zlatnika, skupina, ki je izgbila pa enega.

Bonus točka
V primeru, da sta dve skupini po koncu ocenjevanja izdelanih bark izena-
čeni, izvedemo bonus točko. In sicer skupina in/ali posameznik, ki lepše 
zakikirika, dobi bonus točko in zmaga. To bonus točko lahko izvedemo 
tudi, da na koncu malo popestrimo igro.
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Knjiga z naslovom ZMIGAJMO MINI-
STRANTE! je nov priročnik za vodite-
lje ministrantskih skupin, da priprava 
rednega tedenskega srečanja z mini-
stranti ne bo neobvladljiva naloga. V 
prvi knjigi je zbranih trinajst poglavij. 
Skupaj sestavljajo vsebino, ki naj bi jo 
ministrant poznal v začetku njegove 
ministrantske poti.
Srečanja trajajo približno eno uro. Na 
začetku je kratek opis vsebine in po-
tek srečanja. Zraven so tudi opozorila, 
na kaj morate pri tej vsebini biti po-
zorni.
Za vsebino sledi seznam potrebščin in 
preglednica. Na njej je lepo razviden 
potek srečanja in iztočnice, kakšen 
material in kje ga potrebujemo, ter 
časovni trak. Nato sledi še opis pri-
prave na srečanje in podroben opis 
samega ministrantskega srečanja. Na 
koncu vsakega poglavja je za zaklju-
ček pripravljena skupna molitev.

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.
Verjamemo, da se z ministranti splača 
delati tudi naprej. Ta knjiga naj bi nam 
pri tem pomagala. Prinaša veliko no-
vih idej in spodbud. Nanaša se na to, 
kar so se ministranti do sedaj že na-
učili (Zmigajmo ministrante 1) in nas 
vodi naprej. Številne ideje, zbrane v 
tej knjigi, zadostujejo več kakor samo 
za eno leto. Veliko idej lahko spreme-
nimo in jih prilagodimo glede na raz-
mere. Poleg tega so tako konkretne, 
da jih lahko na hitro izvedemo.

Rakovniška 6, 1000 Ljubljana  
01/427 73 10 | info@salve.si
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