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Dejavnost med tednom
Mladostnik cilj srečanj: »Spoznavali bomo Boga, živeli kot kristjani in se med seboj podpirali na 

poti vere« napiše na trak in ga v svoji sobi pritrdi na vidno mesto ter izpolni svojo osebno izkaznico 
v delovnem zvezku (str. 11).

Priloga 1: Katehetova vizitka

Ime in priimek: 

E-naslov: 

GSM-številka: 
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Katehet glasno bere Ps 139, drugi tiho spremljajo. Nato vsak zase v delovnem zvezku (str. 15) psalm 
ponovno tiho prebere in poišče ter označi besede, ki opisujejo bližino med človekom in Bogom. Izmed 
označenih izbere tisto, ki ga je najbolj razveselila. Napiše jo na list, ki ga položi na plakat z obrisom 
fanta ali dekleta. 

Pesem 
Ps 139 (http://sku.rkc.si/, zavihek Gradivo – Radi živimo). 

Sklepna molitev 
Katehet začne molitev z znamenjem križa in povabi, da vsak izreče besedo ali stavek, ki ga v Ps 139 

najbolj nagovori.

Dejavnost med tednom
Mladostnik poišče človeka, nad katerim je še posebej navdušen. Opiše, kaj pri njem posebej ceni.

Priloga 2: Vprašanja za anketo
 • Kaj najraje ješ?
 • če bi ti nekdo lahko izpolnil tri velike želje, katera bi bila prva?
 • če bi se lahko spremenil v žival, katera bi bil in zakaj?
 • če bi se lahko za en dan spremenil v drugo osebo, katera oseba bi bil?
 • Naštej tri stvari, ki bi jih odnesel na samotni otrok!
 • če bi lahko potoval v času, v kateri čas bi se prestavil in zakaj?
 • če bi si lahko prosto izbral poklic, kaj bi si želel biti?
 • če bi imel čarobno moč in bi lahko spremenil svet in ljudi, kaj bi najprej spremenil?
 • Kaj meniš, da je tvojim prijateljem na tebi najbolj všeč?
 • Ali se ukvarjaš s športom? S katerim?
 • Naštej nekaj stvari, ki jih znaš sam skuhati/speči!
 • Kam bi najraje odpotoval, če ne bi bilo treba nič plačati?
 • Ali rad bereš? Kakšne knjige?
 • če bi se talenti in nadarjenost lahko kupovali, za kateri talent bi bil pripravljen plačati 100.000 evrov?
 • Prve tri stvari, na katere pomisliš ob besedi šola.
 • Najlepša stvar, ki se ti je zgodila med počitnicami.
 • Ali imaš brate in sestre? Koliko?
 • Najljubši ilm in zvrst ilmov, ki jih rad gledaš.
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Dejavnost med tednom
Mladostnik je pozoren na to, kako se odziva, ko ga nekdo pokliče. V družbi se trudi za vključevanje 

in spoštovanje vsakega posameznika. če ga kdo očitno ogroža in krši pravila skupnosti, ga obzirno 
opozori.

Priloga 3: Slikovni narek 
Risanje po navodilih: 

 • vodoravno nariši dve vijugasti črti; 
 • dve ravni navpični črti nariši tako, da vijugasti presekata;
 • v zgornjem levem kotu nariši krog; 
 • v spodnjem desnem pa kvadrat;
 • v desnem zgornjem kotu lista nariši vesel obraz;
 • spodaj levo pa rožo. 

Ponazoritev za kateheta:
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Priloga 4: Kvadrati 

b

d

c

e

f

f

c

g

h

a

a

a

i

j

a



Priloga 5: Zidaki za hišo vrednot

LEPOTA ODPOVED GROBOST SPOLNOST

SLUŽBA ENAKOPRAVNOST SAMOSTOJNOST USTVARJALNOST

VARčNOST DOM ODKRITOSRčNOST KRITIčNOST

ISKRENOST PRIJATELJSTVO POGOVOR PONIŽNOST

LJUBEZEN ODLOčNOST STRPNOST DENAR

AVTO ODGOVORNOST ZVESTOBA POBOŽNOST

POZORNOST VERA hUMOR ZANESLJIVOST

POKLIC UGLAJENOST ZDRAVJE SVETOST

UŽIVANJE INTELIGENTNOST DOSLEDNOST ŠPORT

SPROŠčENOST SKUPNOST SPREJETOST USPEŠNOST

POGUM SKROMNOST ZABAVA TVEGANJE
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Priloga 6: Zgodba o mehiškem ribiču in ameriškem bankirju
Ameriški bankir je med zasluženimi in močno zaželenimi počitnicami preživljal čas v majhni 

obalni mehiški vasici, kjer je opazil pristajanje majhne ribiške barke z zgolj enim ribičem. V čolnu 
je bilo več velikih, svežih rib.

Bankir je bil navdušen nad količino in kakovostjo rib, zato je vprašal Mehičana, koliko časa je 
porabil za ribolov. Mehičan je odvrnil: »Samo kakšno urico.« Presenečenega bankirja je zanimalo, 
zakaj torej ni ostal dlje in nalovil več rib.

Mehiški ribič je dejal, da mu tak ulov zadostuje, da lahko nahrani in preživi družino.
Američan je nato vprašal: »Ampak kaj potem počnete preostali čas v dnevu?«
Mehiški ribič mu je odgovoril: »Zjutraj dolgo spim, nato grem malo na ribolov, potem pa se igram 

z otroki, popoldne z ženo počivava, proti večeru pa se vsak dan sprehodim do vasi, kjer s prijatelji 
srkamo vino in igramo kitaro. Imam polno življenje in sem zelo zaposlen, gospod.«

Bankir se je odkašljal in pomembno rekel: »Sem pomemben in spoštovan poslovnež na Wall 
Streetu in lahko bi ti pomagal. Vsak dan bi lahko nekoliko dlje lovil ribe in sčasoma bi lahko s 
prihodki kupil večjo barko. Nato bi s prihodki od te večje barke kupil več ladij, dokler ne bi imel 
v lasti cele lote ribiških ladij. Namesto da prodajaš svoj ulov posrednikom, bi ga lahko prodajal 
neposredno predelovalcem, sčasoma pa bi lahko odprl celo svojo pakirnico rib. Tako bi nadzoroval 
predelavo, končni izdelek in prodajo.«

Nato je dodal: »Seveda bi moral zapustiti to majhno ribiško vasico in se z družino preseliti v 
glavno mesto Mexico City, od koder bi lažje vodil rastoči posel.«

Mehiški ribič ga je zaskrbljeno vprašal: »Toda, gospod, kako dolgo bi to trajalo?«
»Od petnajst do dvajset let,« mu je odgovoril Američan.
»Kaj pa potem?« je nezaupljivo poizvedel ribič.
»Potem sledi najboljši del,« je Američan odvrnil smeje, »ob primernem času bi lahko svoje delnice 

dal na trg, s čimer bi vlagateljem prodal delež podjetja in zelo obogatel. Lahko bi postal milijonar!«
»Milijonar, gospod? Kaj pa potem?«
»Nato bi se upokojil,« je bankir zmagoslavno pojasnil. »Lahko bi kupil hišico v ljubki obalni vasici, 

kjer bi ob jutrih lahko poležaval, če bi se ti zahotelo, bi lahko v miru ribaril, se igral z otroki, z ženo 
bi lahko ob popoldnevih počival, ob večerih pa bi lahko šel v krčmo, kjer bi s prijatelji pokušali 
vino ter peli ob kitari.«

Vir: http://motivacijaincoaching.net/ribic-bankir-zgodba-kako-smo-zakomplicirali-zivljenje/.
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Priloga 7: Predstave o Bogu
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Priloga 8: Edinstvena tombola

U N I K A T

1. Znam 

popraviti razne 

stvari.

Sem dober 

poslušalec.

Rad razvedrim 

druge in jih 

spodbujam.

Rad izdelujem 

nove stvari, 

umetnine.

Kar znam, rad 

prenašam na 

druge.

Rad obiščem 

starejše in 

se z njimi 

pogovarjam.

2. Rad imam 

čisto in 

urejeno sobo.

Rad poizkušam 

nove stvari, ki 

jih še nisem 

počel.

Moje ime:

_________.

Posebna 

sposobnost:

__________.

Rad kosim 

travo in delam 

na dvorišču.

Dober sem v 

športu: 

__________.

Z dejavnostjo 

se ukvarjam, 

dokler 

ni dobro 

narejena.

3. Rad berem. Rad izvem vse, 

kar je mogoče, 

o kakšni stvari.

Rad kuham in 

pečem.

Dober sem v 

nastopanju, 

rad igram, 

morda bom 

kdaj igral v 

gledališču.

Rad poskrbim 

za majhne 

otroke.

Rad pomagam 

drugim 

in iščem 

možnosti za 

dobra dela. 

4. Kar obljubim, 

to izpolnim.

Imam dobre 

ideje.

Dobro se 

spoznam na 

računalnike. 

Rad plešem:

__________.

Dobro znam 

ravnati z 

živalmi.

Rad pišem.

5. Lepo pojem. Druge znam 

spraviti v 

smeh.

Rad igram 

inštrument:

________.

Sem velik 

optimist.

Znam dobro 

skrbeti za rože.

Rad se smejim.
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in ogrožanju, kar prinaša bolečino in neprijetnost. Osebni greh pomeni osebno udeleženost v 
povzročanju te bolečine in neprijetnosti. 

S pomočjo slike »človek je v zadr(e)gi« (Priloga 9) katehet še enkrat poudari, da je človek zaradi 
krivde ločen od Boga. Kakor po izvirnem grehu tako se tudi s svojimi osebnimi grehi oddaljujemo od 
Boga. Škode, ki jo povzroči greh, človek ne more popraviti samo s svojimi močmi in sposobnostmi.

Bog – kljub temu da se človek oddaljuje od njega in kljub vsemu, kar človek naredi zoper njega 
– išče načine za vzpostavitev odnosa s človekom. Da bi premagal za človeka nepopravljivo škodo, 
ki jo povzroči greh, je poslal svojega Sina, ki nas odrešuje. Več o uresničevanju Božjega načrta sledi 
v naslednjih srečanjih. 

Pesem
Suša (str. 178).

Sklepna molitev 
Skupaj zmolimo Oče naš, tako da vključimo tudi kretnje (http://sku.rkc.si/, zavihek Gradivo – Radi 

živimo), ali molitev iz delovnega zvezka (str. 39).

Dejavnost med tednom
Mladostnik v časopisih in revijah poišče tri primere zla v svetu. Skuša poiskati krivca zanj in 

napiše predlog, kako bi ga lahko zmanjšali ali odpravili.

Priloga 9: Človek je v zadr(e)gi 
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Priloga 10

Evina skušnjava (1 Mz 3,1)

Lažna obljuba (1 Mz 3,4–5)

Zaslepljenost (1 Mz 3,6)

Posledice greha v odnosu med človekom in Bogom 
(1 Mz 3,7–8.23–24)

Posledice greha v odnosu med ljudmi (1 Mz 3,12–13.16)

Posledice greha za celotno stvarstvo (1 Mz 3,17–19)
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Dejavnost med tednom
Mladostnik opazuje naravo ter odkriva naravne zakonitosti in red. Poišče odgovor na vprašanje, 

kako v naravi prepoznava dokaze za obstoj Boga. 

Priloga 11: Predstave o nastanku sveta

Podoba sveta v času kralja hamurabija (17. stol. pr. Kr.)

Aristotelova razlaga sveta (4. stol. pred Kr.) Keplerjeva razlaga sveta (16. stol. po Kr.)

Galaksije
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Priloga 12: Podoba sveta nekoč in danes

1. Zakaj so stare podobe sveta časovno pogojene in jih zato presegamo?
2. V čem je današnja znanstvena podoba sveta nepopolna? 
3. Preberemo svetopisemsko besedilo o nastanku sveta 1 Mz 1,1–19. Besedilo je nastalo v 7. stol. 

pr. Kr., v času Izraelovega babilonskega izgnanstva. Kakšno podobo sveta je imel pisec? Kaj je 
znanost takrat vedela o nastanku sveta?

4. V čem se današnja znanstvena razlaga sveta in svetopisemsko poročilo o stvarjenju dopolnjujeta 
ali si nasprotujeta?
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Priloga 13

Jezusove človeške lastnosti

Svetopisemski odlomek Jezusova lastnost

Mt 21,12–17 Kadar je videl stisko in bolečino ljudi, so se mu zasmilili in jim je pomagal.
Mt 13,19 Še posebej je bil pozoren do otrok, ki jih je imel zelo rad.
Jn 2,1–5 Na svatbi v Kani Galilejski se je skupaj s svojimi prijatelji veselil.
Mr 11,15–17 Zelo čustveno in ognjevito se je odzval v templju, ko je videl, da so iz njega 

naredili tržnico.
Mt 26,36–46 V vrtu Getsemani je v strahu pred prihajajočimi dogodki doživljal 

osamljenost, nemoč, strah.

Jezusove Božje lastnosti

Mt 14,25–27 hodil je po vodi.
Jn 2,1–5 Vodo je spremenil v vino.
Lk 9,16–17 Nasitil je lačno množico.
Mt 9, 27–30a Ozdravil je slepega.
Mr 2,5–12 Ozdravil je hromega.
Lk 4,33–35 Iz človeka je izgnal hudega duha.
Mr 5, 38–42 Obudil je mrtvo Jairovo hčer.

Kdo je Jezus? 
Kaj pa vi pravite, kdo sem?

Jn 11,27 Božji sin
Jn 15,1–5 resnična vinska trta
Jn 6, 35–48 kruh življenja
Jn 8,12 luč sveta
Jn 11,25 vstajenje in življenje
Jn 10,11–14 dobri pastir
Jn 10,7 vrata
Jn 14,6 pot, resnica in življenje
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Priloga 14: 
Osebna izkaznica Jezusa Kristusa z rešitvami

25. 12. 0

Marija in Bog

aramejščina

judovstvo

tesar

pridigar

Božje sinovstvo

veliki petek, križanje

predpekel, vstajenje, vnebohod

Betlehem

Jud

Judeja in Nebesa
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Ostali odgovorijo: »Prosimo te, usliši nas« ali »hvala ti, Gospod!«
Prošnjo ali zahvalo zapišejo v delovni zvezek (str. 57).

Dejavnost med tednom
Mladostnik poskuša Jezusovo lastnost, ki jo je izbral na srečanju, čim bolj uresničiti v svojem 

delovanju. Vsak dan v molitvi prosi Jezusa, naj mu pri tem pomaga.

Priloga 15: Svetopisemski odlomki in naše življenje
Jezus vsakega učenca vabi, da bi deloval podobno kot on. Poskusimo ugotoviti, kaj to pomeni 

v konkretnih življenjskih okoliščinah. 
Katehet v kuverti pripravi lističe z opisom situacije in svetopisemskim odlomkom, ki pokaže 

Jezusovo ravnanje v podobni situaciji. Vsak izžreba en primer, ga prebere, poda svoj odgovor in 
nato prebere svetopisemski odlomek. 

1

Predstavljaj si, da staršem obljubiš, da se vrneš do 
dvanajstih, doma pa se pojaviš šele naslednje jutro. 
Kako bi se odzvali tvoji starši?

Ko je dvanajstletni Jezus brez vednosti staršev ostal 
v templju v Jeruzalemu, sta ga Jožef in Marija iskala 
tri dni. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena 
in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama 
tako storil? Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala« 
(Lk 2,48).

2

Nimaš še točne predstave o tem, kaj bi v življenju delal 
in kakšen poklic bi rad opravljal. Staršem razložiš, 
da boš najprej odšel na potovanje po svetu. Kaj bi 
odgovorili tvoji starši?

Po Jezusovem krstu v reki Jordan se je njegovo 
življenje spremenilo. Pustil je poklic tesarja in postal 
potujoči pridigar in zdravilec. Ne vemo natančno, 
kako sta njegovo odločitev sprejela njegova starša. 
Sveto pismo pripoveduje, da so ga sorodniki hoteli 
na silo pregovoriti in odvesti proč, saj so rekli, da 
je nor (prim. Mr 3,21).
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3

Kaj od naštetega si bolj želiš?
Da bi se ponovno rodil;
da bi bil v Božjem kraljestvu,
da bi živel na oddaljenem planetu.

Vesela novica o Bož jem kraljestvu je bila središče 
Jezusovega oznanjevanja in delovanja. Želel je 
pripraviti ljudi, da bi sprejeli odločitev za Bož je 
kraljestvo. Kaj natančno to pomeni, je postalo jasno iz 
Jezusovih besed in dejanj (prim. Mr 1,15) – odrešitev, 
prenovitev človeka in stvarstva.

4

Srečaš ljudi, ki jim gre dosti slabše kot tebi, saj so 
na robu preživetja. Vsiljivo te prosijo za pomoč. Kaj 
boš storil?

V mestih in vaseh so Jezusa pogosto oblegali trpeči 
in bolni. Do njih je bil zelo sočuten (prim. Mt 9,36) 
in mnogim je pomagal. Včasih pa je iz Svetega 
pisma razvidno, da se je nekoliko odmaknil, da ne 
bi preveč pritiskali nanj (prim. Mr 3,9). »Kar koli ste 
storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste 
meni storili« (Mt 25,40).

5

S svojimi prijatelji in prijateljicami si na prijetni zabavi. 
Živahno se pogovarjate o vsem mogočem. Potem pride 
tvoja mama in želi govoriti s teboj. Kaj boš naredil?

Jezus je rekel: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« 
In pokazal je na svoje učence ter rekel: »Glejte, to so 
moja mati in moji bratje. Kdor koli namreč uresničuje 
voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, 
sestra in mati« (Mt 12,48–50).

6

Na dobri poti si, da postaneš slaven. Vsi pravijo, da 
si čudovit in očarljiv in da te želijo videti. Kako se 
boš odzval?

Jezus se je izogibal ljudstva, kadar je iskalo čudežev, 
da bi videli nekaj velikega. Ni pristal na to, da bi ga 
naredili za kralja. Vedno znova se je vračal nazaj 
v samoto.
Jezus pravi: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in 
na zemlji« (Mt 28,18). »Prišel sem, da bi stregel, in 
ne da bi mi stregli. Kdor hoče biti prvi, bodi vsem 
služabnik« (prim. Mt 20,26–27).
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Sklepna molitev 
Zmolimo molitev iz delovnega zvezka (str. 59).

Dejavnost med tednom
Mladostnik v svojem okolju prepoznava potrebe in nekomu priskoči na pomoč. Izkušnjo na kratko 

opiše v delovnem zvezku (str. 59).

Priloga 16: Misijonar Peter Opeka
Eden najbolj znanih misijonarjev sodobnega časa je Peter Opeka, ki se je rodil v Argentini staršem 

slovenskega rodu. Po osnovni šoli je vstopil v semenišče. Del študija je preživel v Ljubljani, nato pa 
že kot študent odšel na Madagaskar, kjer je pomagal slovenskim misijonarjem pri gradnji misijonskih 
poslopij v Vangaindranu. Duhovniško posvečenje je prejel leta 1975 v Argentini, nato pa leto pozneje 
svoje služenje nadaljeval kot misijonar na Madagaskarju. Že tedaj se je zavzel za najbolj obrobne 
in revne: zanje je gradil hiše, postavil in opremil dispanzer, za otroke je zgradil športno igrišče. 

Posebej ga je zaznamovalo srečanje z ubogimi v predmestju Antanariva, kjer so mnogi živeli na 
smetiščih v bivališčih iz kartona. Med smetmi so iskali ostanke hrane in predmete, ki jih je bilo 
še moč prodati. Srečanje z njimi sam opisuje z besedami: »Maja 1989 sem se prvič povzpel na 
Macolline pri Ambohimahitsyiju in na lastne oči videl nečloveške razmere, v katerih so živeli ti 
ubogi ljudje. Ob vsem tem sem bil močno ogorčen in notranje pretresen. To so vendar ljudje! Za 
nas kristjane bratje! Nisem se mogel sprijazniti z mislijo, da so nepreklicno izgubljeni in da zanje 
ni nobene rešitve, nobenega upanja več. Odtlej sem večkrat prihajal mednje in od blizu spoznal 
njihove stiske. Spominjam se prvega srečanja z njimi. Moral sem se plaziti po tleh, da sem mogel 
priti v njihova bivališča, v njihove bajtice iz cunj in lepenke.« Počasi je vzpostavljal zaupanje in pri 
oblasteh dosegel, da je dobil državno zemljo, ki so jo lahko začeli obdelovati. Tako jim je vrnil človeško 
dostojanstvo ter spodbudil vrednote in pristne medčloveške odnose. Ustanovil je humanitarno 
združenje Akamasoa, kar pomeni »Dobri prijatelji«, s cilji: materialno in moralno pomagati najbolj 
ubogim; ubogim družinam omogočiti, da pridejo do dostojnega stanovanja; pospeševati humanitarni 
in gmotni napredek. Pri tem je poglavitna pomoč mednarodnih dobrodelnih organizacij. S pomočjo 
ljudi dobre volje Peter Opeka opravlja delo, ki mu v svetovnem merilu težko najdemo primerjavo. 

Več o njegovem delu: Pedro Opeka: Bojevnik upanja, Mohorjeva družba, Celje 2006; Pedro Opeka: 
Dnevnik spopada – Misijonar na Madagaskarju, Mohorjeva družba, Celovec 2008.
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naredi na nekoliko drugačen način, odvisno od tega, kar prepozna za bistveno v svojem življenju 
oziroma kam ga kliče Bog. Mati Terezija je to uresničila v ljubezni do najbolj ubogih, Gandhi v 
prizadevanju za mir, Martin Luther King pa v prizadevanju za pravičnost.

Katehet povabi mladostnike k razmisleku, kje lahko kot posamezniki naredijo nekaj dobrega za 
skupnost in s tem razvijejo darove Svetega Duha ter jih uresničijo (npr. sodelovanje v župnijskem 
mladinskem zboru, pomoč pri akciji Karitas, misijonski akciji, koledovanju …). Odločitev in pripravljenost 
zapišejo v delovni zvezek (str. 71).

Kot zaključek sklepov nekdo prebere 1 Kor 12,4–11 (različni duhovni darovi). 

Pesem 
Mladost, več kot norost (str. 108).

Sklepna molitev 
Zmolimo molitev iz delovnega zvezka (str. 71).

Dejavnost med tednom
Mladostnik izbere enega izmed sadov Svetega Duha (Gal 5,22–23) in si v prihodnjem tednu še 

posebej prizadeva za njegovo uresničevanje. 

Priloga 17: Skriti zaklad

NALOGA
Kako doseči nedosegljivo.
Potrebovali boste modrost in usklajenost. Priti morate do balona, ki visi pod stropom, vendar 

brez pomoči miz, stolov in drugih predmetov. 
Poštar odpre barvno ovojnico, bralec pa jo prebere.
Po opravljeni nalogi se odpravite v smeri ….

NALOGA 
Piki, piki, pikica, to je lepa slikica. 

Na točki je pripravljena razrezana slika, ki jo morate sestaviti. Kaj predstavlja, ko je sestavljena v celoto?
Poštar odpre barvno ovojnico in da vsebino bralcu, da jo prebere.
Naslednja točka je pri/za …
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NALOGA
Poglejte okrog sebe in najdite puščice treh različnih barv. V skupini se odločite, katerim puščicam 

boste sledili. Upoštevajte naslednje namige:
 • MODRE PUŠčICE: kratka in enostavna pot (gotovo vodi do zaklada …);
 • RUMENE PUŠčICE: zahtevna pot, polna izzivov (verjetnost, da vodi do zaklada, je velika …);
 • ZELENE PUŠčICE: tvegana in adrenalinska pot (zamudna zaradi aktivnosti, vendar polna 
doživetij – ogrožena dosega cilja).
Barvno ovojnico dobijo in preberejo šele na naslednji točki.

NALOGA
Poštar odpre ovojnico prejšnje točke in da vsebino bralcu, da jo prebere, nato se lahko lotite 

naslednje naloge. 
Zmorem se odločiti in narediti.
Pred vami so pomešane besede sadov Svetega Duha in pojmi, ki niso sadovi Svetega Duha. Postavite 

se v kolono, kajti vaša naloga je, da drug za drugim vzamete en list, glasno preberete napisano 
in list čim prej odnesete v nabiralnik, v katerega beseda spada. Drugi tekmovalci posamezniku ne 
smejo pomagati pri odločanju. Naslednji sme vzeti list šele, ko se predhodni vrne do njega in ga 
potreplja po rami. Vse liste skušajte prenesti v čim krajšem času. 

Ko boste nalogo opravili, boste skupaj z animatorjem preverili, ali ste svojo pošto odnesli na 
pravi naslov. 

Poštar odpre barvno ovojnico, bralec pa jo prebere.
Po opravljeni nalogi se odpravite v smeri proti …

NALOGA
Kdo je vsiljivec?
Med pomešanimi kraticami predmetnika osmega razreda slovenskega šolskega sistema poiščite 

dva vsiljivca. Skupaj se dogovorite, katera dva sta vsiljivca in kaj kratici pomenita. Ko uskladite izbiro, 
poštar pogleda na hrbtno stran lista. če je to list s pravilno rešitvijo, bo tam zapisano nadaljnje 
navodilo, ki mu sledite. 

Ozrite se okoli sebe in dobro opazujte. Poiščite štiri stvari, ki niso tam, kjer bi morale biti. Na eni 
od njih boste našli tudi barvno pisemsko ovojnico. 

Ko najdete pisemsko ovojnico in preberete vsebino, nadaljujte pot do …
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NALOGA
Slepa miš, pridi kašo jest. 
Postavite se v kolono, predhodnika primite za ramena in zaprite oči. Prepustite se, da vas vodi 

animator. Ko vas pripelje na cilj, skušajte ugotoviti, kateri dar Svetega Duha vam je ponujen. Svojo 
ugotovitev preverite z barvno ovojnico, ki jo nadete na enem od prostorov, kjer ta dar lahko 
prejemate, izboljšujete, opravljate. 

Izberite dva igralca in ju postavite vsakega v nasprotni kot prostora (vmes so različne prepreke). 
Enemu izmed igralcev zavežite oči. Igralec z zavezanimi očmi posluša navodila igralca z nasprotne 
strani, ki ga z glasom usmerja in vodi. Paziti mora, da ga tuji glasovi ne zavedejo. Po končani igri 
in osvojeni vsebini barvne ovojnice nadaljujte pot v cerkev proti oltarju, kjer vas čaka kuverta.

Ko najdete pisemsko ovojnico in preberete vsebino, nadaljujete pot do …

NALOGA
Strah ali ljubezen?
Na kaj pomislite ob besedi »strah«? Vsak pove asociacijo, ki jo napiše na plakat. Nato bralec na glas 

prebere besedilo iz ovojnice, ki jo poštar najde pod plakatom. Ko preberete, zmolite izbrano molitev. 
Imate vseh sedem kuvert? če je vaš odgovor pritrdilen, je bila vaša pot uspešna. Spoznali in 

uporabili ste vseh sedem darov Svetega Duha. Nagrada vas čaka tam, kjer ste pot začeli. hitro do 
nje, da vam ne uide!

Navodila 
Dobrodošli na lovu za zakladom!
Preden začnete, nekaj navodil za pot. Na poti vas čakajo različne naloge, ki so zapisane v belih 

pisemskih ovojnicah. Vedno najprej odprite belo pisemsko ovojnico in naredite nalogo v njej. Po 
rešeni nalogi odprite še barvno pisemsko ovojnico, iz nje vzemite list in preberite napisano. Liste 
iz barvne ovojnice zbira poštar, saj bo to dokaz, da ste vse naloge opravili. Pomembno je, da vsak 
posameznik skupine vsaj enkrat dejavno sodeluje pri reševanju naloge. če boste upoštevali navodila, 
boste gotovo prišli do zaklada. Vaša prva kuverta vas čaka ... (npr. v tej učilnici pod mizo). Srečno pot!

NALOGA – dar modrosti
Katehet obesi na kratko vrvico toliko napihnjenih balonov (lahko tudi hrušk, jabolk, plišastih 

igračk …), kot je članov skupine. Obesi jih tako visoko, da jih ni mogoče doseči od tal. Cilj te naloge 
je, da najdejo rešitev, kako si med seboj pomagati, da bi premagali »nedosegljivo« višino. Ne smejo 
uporabljati predmetov, ampak morajo drug v drugem najti pomoč (npr. da koga dvignejo ali nekdo 
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spleza na drugega …). Na točki pusti ovojnici z navodili in razlago daru Svetega Duha. 

NALOGA – dar umnosti
Katehet pripravi razrezano sliko (npr. možgani, elektronsko vezje, križišče cest …). Na točki pusti 

ovojnici z navodili in razlago daru Svetega Duha.  

NALOGA – dar svéta
Katehet od tretje do četrte točke pripravi tri poti, ki jih označi s puščicami treh različnih barv. 

Upošteva, da je pot modrih puščic kratka in enostavna, pot rumenih puščic zelo zahtevna, pot zelenih 
pa tudi nevarna. Rumeno in zeleno pot mora primerno opremiti (npr. s kakšno družabno igro, ki 
jih zamudi na poti (mikado, šah), plezanjem, spustom po toboganu, gugalnico …). Cilj te naloge je, 
da se skupina odloči, koliko je pripravljena tvegati dosego cilja zaradi želje po doživetjih na poti. 

Na tej točki pripravi samo belo ovojnico z navodili, barvno ovojnico k tretji nalogi nastavi na 
četrti točki. 

NALOGA – dar moči
Na tej točki mora biti prisoten eden od animatorjev. Pred seboj ima razrezane in med seboj 

pomešane besede iz Priloge 19. Poštna nabiralnika (škatli) z napisanima naslovoma »DRUŽINA 
SADOV SVETEGA DUhA« in »DRUŽINA BREZ SADOV SVETEGA DUhA« namesti na oddaljenosti 
vsaj nekaj metrov od razrezanih besed. 

Ko mladostniki pridejo na točko, počakajo, da poštar vzame ovojnico z darom tretje naloge ter 
bralec prebere njeno vsebino. Nato jim da belo kuverto z navodili in počaka, da naredijo opisano 
nalogo. čas poteka razvrščanja oziroma prenašanja listov v nabiralnik meri ter jih po potrebi 
spodbuja, da igra hitro poteka. Ko besede razvrstijo v nabiralnika, jim pove, kako hitri so bili, ter 
preveri pravilnost izbire (Priloga 19). če se ob tem pokaže, da mladostniki katere od besed ne 
razumejo, jim jo razloži. 

Animator skupini preda barvno ovojnico z opisom daru Svetega Duha – dar moči. 

NALOGA – dar vednosti
Katehet pripravi eno od možnosti za igro »vsiljivec«. Vzame predmetnik osmega razreda: GEO 

(geograija), BIO (biologija), ZGO (zgodovina), ETI (etika in kultura), KEM (kemija), FIZ (izika), MAT 
(matematika), TJA (tuji jezik angleščina), LUM (likovna umetnost), GUM (glasbena umetnost), ŠPO 
(športna vzgoja), SLJ (slovenski jezik) in vsiljivki VIK (vera in kultura), KAT (kateheza). Kratice napiše 
na liste in jih med seboj pomeša. Mladostniki morajo izbrati predmeta, ki sta vsiljivca v predmetniku 
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osmega razreda slovenskega šolskega sistema. Na hrbtni strani vsakega od vsiljivcev so navodila. 
VIK ima razlago kratic (VIK – vera in kultura, KAT – kateheza), KAT ima navodilo z namigom, kje 
je skrita barvna ovojnica z opisom daru Svetega Duha. Katehet nastavi barvno ovojnico v skladu 
z navodilom za iskanje.  

NALOGA – dar pobožnosti
Na tej točki mora biti prisoten eden od animatorjev. Ko skupina pride do njega, jim da ovojnico 

z navodili. Postavi se na začetek kolone in jo odvede v cerkev ali molitveni prostor. 
Barvno ovojnico nastavi na prostor, kjer je možno prejemati »dar pobožnosti« (npr. klečalnik, 

spovednica, prostor delitve obhajila, kor, ob tabernaklju …). 

NALOGA – dar strahu božjega
Katehet pripravi plakat z napisom »STRAh« in pisala. Pod plakat položi barvno ovojnico z opisom 

daru strahu božjega. 
V prostoru, kjer so začeli iskati skriti zaklad, pripravi nagrado za vsako skupino. 
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Priloga 18: Razlaga sedmih darov Svetega Duha

DAR MODROSTI
Modrost je dar, ki nam pomaga misliti na Jezusov način in delati življenjske izbire v luči evangelija. 
Znanost nam lahko pove to, kar je možno, modrost pa to, kar je prav in pravično. Res je, da brez 

znanosti marsikaj ne napreduje, vendar brez modrosti vse postane podlo in uničujoče.
Tudi vi ste morali uporabiti svoje znanje in izkušnje ter upoštevati znanje in izkušnje drugih, da 

ste dosegli balon. S tem ste uporabili dar modrosti. 
čestitam! Prvo nalogo ste rešili. Le hitro na lov za ostalimi!

DAR UMNOSTI
Dar umnosti nam pomaga globlje doumeti pomen vere za naše zemeljsko in večno življenje. 

Umnost ali razumnost je dar premišljevanja, občudovanja in razumevanja v globini. Je dar, ki mi 
pravi: »Uporabljaj možgane!«

Sliko ste sestavili tako, da ste morali uporabiti svoje možgane ter premišljevati, kako boste iz 
delčkov dobili celoto. Pri tem vam je bil v pomoč dar umnosti.

Naj vam dar modrosti in dar razumnosti pomagata pri reševanju ostalih nalog. Le pogumno naprej!
DAR SVÉTA

Dar svéta nam pomaga, da se prav odločimo, da izberemo pravo pot in znamo svetovati tudi 
drugim. Kadar izbiramo pravo pot, uresničujemo Božji načrt, zato je treba pred pomembnimi 
odločitvami vedno pomisliti, kaj je Božja volja, kaj Bog pričakuje, kaj je pomembno in potrebno za 
naše življenje ter življenje ljudi okoli nas.

Odločitev, po kateri poti boste nadaljevali pot, je zahtevala nekaj premisleka in tudi usklajevanje 
z vsemi člani skupine. Naj vam v vseh življenjskih odločitvah pomaga dar svéta.

Z vami potujejo že trije darovi Svetega Duha. Pazite nanje in jih uporabljajte!
DAR MOčI

Dar moči nam pomaga premagovati ovire v življenju na poti k večni sreči. To ni le dar izične 
moči, ampak predvsem duhovne moči. Krepi nas, da dobra dela izvršujemo in kljub težavam 
vztrajamo do konca. 

Krepostno življenje zahteva veliko moči in vztrajnosti za vsakdanje življenje. Krepost srčnosti 
krepi pogum in zmanjšuje strah pred naporom.

Ko ste izvajali to nalogo, ste potrebovali veliko svoje moči. Toda ker ste vztrajali, ste jo opravili 
do konca. Ne pozabite, v življenju se je težko lotiti zahtevnih nalog, še težje pa je v njih vztrajati in 
jih dokončati. Dar moči naj vam pomaga, da vam bo uspelo tudi v takšnih situacijah.
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DAR VEDNOSTI
Dar vednosti nam pomaga spoznati, kaj moramo storiti in kaj opustiti. Pomaga nam pravilno 

gledati na vsakdanje stvari in ustvarjati pravi odnos do vsega okrog nas. V naravi in stvareh okoli 
nas nam pomaga odkrivati Boga.

Ko ste opazovali okolico in ugotavljali, kaj ni skladno, ste uporabili svoje čute in dar vednosti. 
DAR POBOŽNOSTI

Dar pobožnosti nam pomaga biti trajno povezani z Bogom, da mu zaupamo tako, kot otrok zaupa 
staršem, ko se čuti varen in srečen v njihovem naročju.

Ni dovolj, da sem pri maši, da molim zato, ker je to moja dolžnost. Ni dovolj, da izpolnjujem 
Božje zapovedi, v srcu pa se mi vse upira. Pravi odnos do Boga naj bo poln sproščene otroške 
ljubezni do Boga. Z darom pobožnosti nam hoče Sveti Duh pomagati k tej sproščenosti ljubečega 
odnosa do Boga.

Ta dar ste uresničevali, ko ste se sproščeno prepustili vodenju soigralca. čeprav se vam je morda 
zdelo, da pot poteka drugače od vaših pričakovanj, ste mu zaupali in ga upoštevali. 

Kolikokrat pri svojih odločitvah upoštevate »navodila« Boga? 
DAR STRAhU BOŽJEGA

Strah je spremljevalec človeka. Kaj torej pomeni bogaboječnost, strah do Boga? Sveto pismo 
govori o tem strahu in pri birmi prejmemo dar Svetega Duha, ki se imenuje dar strahu božjega. 
Namesto da bi se strahu osvobodili, ga prejmemo kot dar. Razumemo, da ima verjetno ta strah 
drugačen pomen: na eni strani je torej strah, ki je posledica stiske, slabe izkušnje, občutka, da 
smo v nevarnosti; na drugi strani pa strah, ker iz spoštovanja in ljubezni ne želimo storiti nečesa, 
kar bi ranilo odnos in nas oddaljilo od Boga ter od zavesti njegove navzočnosti v našem življenju.  
Ko sem s prijateljem, naredim vse, da bi bilo najino prijateljstvo trdno in pristno, strah me je, da bi 
se kaj zalomilo. Prav tako lahko rečem, da ker verujem v Boga, me je strah, torej čutim tako veliko 
spoštovanje, da ne bi storil ničesar, kar bi bilo v nasprotju z mojo vero. Ker Boga, ki me je ustvaril, 
ljubim, me je strah, da bi pozabil na jutranjo ali večerno molitev, da bi pozabil na pogovor z njim, 
kot me je strah, da bi pozabil na zmenek z dekletom.

V moči tega daru nas prevzame sveto spoštovanje do Boga, ko vstopimo v cerkev ali pred križ ali 
sveto hostijo, v kateri živi Jezus. Strah božji nam pomaga delati dobro, rasti v veselju, spoštovati 
Boga v zavesti, da je to edini pravi odnos medsebojne ljubezni. V tem primeru je strah božji podoben 
želji, da bi ne razočarali nekoga, ki nas ima rad oziroma imamo mi radi njega. Bojimo se, da ga ne 
bi prizadeli v vzajemnem odnosu. 
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Priloga 19: Pojmi za »poštni nabiralnik«

Poštna nabiralnika naj nosita napisa: SADOVI SVETEGA DUhA in NISO SADOVI SVETEGA DUhA. 

DRŽATI ZASE NEPRIMERNO VEDENJE STRAh BAhANJE

ŽALJENJE POSMEhOVANJE UNIčEVANJE PONIŽEVANJE

POSEGANJE V BESEDO NEPOTRPEŽJIVOST PREKLINJANJE JEZA

ZMERJANJE ZANIčEVANJE SOVRAŠTVO PREPIRI

PRETEPANJE POTRPEŽLJIVOST OBREKOVANJE PONIŽEVANJE

VESELJE MIR LJUBEZEN čISTOST 

ZVESTOBA DOBROhOTNOST ODPUŠčANJE SKROMNOST

SPOŠTOVANJE PRIJATELJSTVO PRAVIčNOST DRUŽINA

ODGOVORNOST POTRPEŽLJIVOST MOLITEV LJUBEZNIVOST

DOBROTLJIVOST BLÁGOST ZDRŽNOST ZVESTOBA
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Sklepna molitev 
Sveti Duh, daj nam dar modrosti, daj nam dar umnosti, daj nam dar svéta, daj nam dar moči, 

daj nam dar vednosti, daj nam dar pobožnosti, daj nam dar strahu Božjega. Po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen.

Dejavnost med tednom
Mladostnika katehet spodbudi k uresničevanju treh idej, ki jih je zapisal pri molitvi v delovnem 

zvezku (str. 74). 

Priloga 20: Božji Duh

BOŽJI DUh

Kaj je zate Božji dar? Ali si danes že koga osrečil?

Kako odgovarjaš na Božji klic?Kdaj si najbolj nesrečen?

Kaj je zate dar?

Kdaj si bolj srečen: ko daješ  
ali ko sprejemaš?

Za kaj se čutiš v življenju 
poklicanega?

Kaj te je včeraj najbolj osrečilo?
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Priloga 21: Sveti Duh deluje

PREDLOG REŠITVE oz.  
NASLOV ZGODBE

ZGODBA

Sveti Duh je tisti, ki nas povezuje 
v skupnost

Andrej in Janez sta prijatelja že od malih nog. Nedavno se je v njuno 
sosesko iz tujine preselila petčlanska družina. Najstarejši sin Ivan je 
postal njun sošolec. Ker slabo razume slovenski jezik in prinaša v 
razred drugačne navade, se drugi sošolci pogosto norčujejo iz njega. 
Andreja in Janeza pa drugačnost ne moti. Dobro se razumejo in se
veselijo drug drugega pri igri in učenju. 

Sveti Duh nas vodi k resnici, ki je 
ena in edina v Bogu

Lucija je bila vestna učenka. Ker je zamerila učiteljici zaradi opomina, 
se je v njej vzbudila želja po maščevanju. Izkoristila je priložnost in 
se pridružila sošolkam, ki so učiteljici kradle denar. Resnica je kmalu 
prišla na dan. Lucija je kljub strahu priznala krivdo. 

Sveti Duh nam je tolažba v trpljenju Miha je imel zelo rad babico. Težko se je soočil z mislijo, da je bolna in 
bo najbrž kmalu umrla. Odločil se je, da se bo z njo o tem pogovoril. 
Pozneje se je od nje lahko poslovil z mislijo, da se je veselila življenja 
in odhaja k Bogu z upanjem na večnost. 

Sveti Duh je duh življenja človeško življenje se začne z združitvijo ženske in moške spolne 
celice. S spočetjem se začne novo življenje. Trenutek, ko se rodi novo 
življenje, ostaja velika skrivnost. 

Sveti Duh nas vabi, da izpolnjujemo 
Jezusove zapovedi

Špela in Klara sta prijateljici. Nekoč, ko sta šli na šolski izlet, je Špela 
žalostna ugotovila, da je vrečko z malico pozabila doma na mizi. Klara 
je imela s seboj le en sendvič. Kljub bojazni, da bo ostala lačna, se je 
odločila, da ga bo razdelila, in polovico svoje malice ponudila Špeli. 
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Priloga 22: Časovni trak 

0–50 po Kr. – Jezus in apostoli

Jezusovo rojstvo (Lk 2,1–7) Leto 0
Jezus v templju (Lk 2,41–49) Leto 12
Dvanajst učencev (Mt 10,1–16) Leto 30
Dvainsedemdeset učencev (Lk 10,1) Leto 31
Poslanstvo krščevanja (Mt 28,19–20) Leto 32
Jezusova smrt in vstajenje (Mt 27,45–50; Mt 28,1–7) Leto 33
Širjenje Cerkve (Apd 2,37–38) Od leta 33 naprej

Po letu 300: vesoljni cerkveni zbori

Prvi nicejski vesoljni 
cerkveni zbor

Potekal je leta 325 v Niceji (Nikeji). Na njem so zavrnili arijanizem, potrdili 
pa nicejsko veroizpoved, ki se še danes moli kot temeljni krščanski obrazec 
izpovedi vere.

Prvi carigrajski koncil Potekal je leta 381 v Carigradu. Na njem so dopolnili nicejsko veroizpoved, ki 
je znana kot nicejsko-carigrajska veroizpoved. Koncil je prepovedal samovoljno 
spreminjanje veroizpovedne molitve.

Prvi lateranski koncil Potekal je leta 1123 v Rimu. Na koncilu so govorili zlasti o pravici do 
postavljanja škofov.

Prvi vatikanski koncil Potekal je leta 1870 v Vatikanu. Potrdili so papeški primat (prvenstvo) in 
določili pravilo papeške nezmotljivosti. S tem je nastal nekakšen razkol, 
saj se z naukom papeške nezmotljivosti nekateri niso strinjali. Nastala je 
starokatoliška Cerkev, ki tega določila ne priznava. Koncilski očetje so postavili 
tudi deinicijo katoliške vere.

Drugi vatikanski koncil V letih 1962–1965 je potekal v Vatikanu. Sklical ga je papež Janez XXIII. 
(1958–1963), nadaljeval in dokončal pa ga je papež Pavel VI. (1963–1978). 
Razpravljali so o prenovi Katoliške Cerkve in o pobudah za večje sodelovanje 
z drugimi krščanskimi Cerkvami (ekumensko gibanje). Preuredili, poenostavili 
in pastoralno osmislili so glavne obrede, ki med drugim vključujejo več 
sodelovanja laikov. Koncil je pri bogoslužju namesto predhodno obvezne 
latinščine dovolil tudi uporabo domačega jezika.
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Misijonarji na Slovenskem

Sv. Modest Irski misijonarski škof v Karantaniji, umrl pred 772, verjetno pokopan pri 
Gospe Sveti.

Sv. Pavlin Oglejski Oglejski patriarh, cerkveni pisatelj in apostol Slovencev, rojen okoli 730 v 
Premarjagu pri čedadu, umrl 11. januarja 802.

Sv. brata Ciril in Metod Bizantinska misijonarja, ki sta najbolj znana po pokristjanjevanju Slovanov.

Priloga 23: Predstavitev svetnika – primer 

1.

2.

3.

Sv. Frančišek Asiški

Rojen: 1181/82 Umrl: 1226

Kot mlad vitez je zaslišal klic: »Pojdi in popravi mojo cerkev!«

Razdal je vse svoje imetje in ustanovil red manjših bratov.

Živel je v čistosti, uboštvu in pokorščini.

Vesel bi bil, če bi bil moj prijatelj, ker se je veselil malih reči in je v vsem stvarstvu videl brate 

in sestre.

Napisal je Hvalnico stvarstva. Danes je zavetnik ekologov.
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Priloga 24: Cerkveno leto 

ADVENTNI čAS: od zadnje novembrske nedelje ali prve decembrske nedelje do božiča (štirje tedni)
BOŽIčNI čAS: od polnočnice do druge nedelje po božiču (nedelja Jezusovega krsta oziroma nedelja 

po svetih treh kraljih)
čAS MED LETOM: po nedelji Jezusovega krsta do pepelnice ter po binkoštni nedelji do nedelje 

Kristusa Kralja
POSTNI čAS: od pepelnične srede do velikonočne vigilije (40 dni)
VELIKI TEDEN IN VELIKONOčNO TRIDNEVJE: od cvetne nedelje do velike noči
VELIKONOčNI čAS: od velike noči do binkoštne nedelje
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Dejavnost med tednom
Mladostnik skupaj s starši, brati in sestrami naredi (ali si priskrbi) adventni venec, ga postavi na 

primerno mesto v stanovanju in ga na prvo adventno nedeljo nese k blagoslovu v cerkev. 

Priloga 25: Advent – pričakovanje Jezusa Kristusa v Svetem pismu

Mt 1,20–21

Ps 85,10–12

Iz 1,16–17

Iz 21,11–12

Iz 30,18

Iz 35,4

Iz 51,5–6

Iz 56,1 

Sof 3,17 Rim 13,11–12

Rim 15,7
Ef 1,4–5

Flp 1,9–10

Flp 4,4–5 1 Tes 3,12–13

1 Tes 5,23–24

1 Tim 1,15

Tim 2,22

Jak 5,7–8

Pt 3,13–14

Mt 3,2.11
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Priloga 26: Zgodba o štirih svečah 
Štiri sveče so počasi izgorevale.
V prostoru je bila tišina, zato smo lahko slišali njihov pogovor.
Prva je rekla:
»JAZ SEM MIR. Toda ljudje me ne znajo obdržati, zato se mi zdi, da mi ne preostane drugega, 

kot da ugasnem.« 
Počasi, počasi je sveča ugasnila.
Druga je rekla:
»JAZ SEM VERA. Žal ne služim nikomur. Ljudje nočejo vedeti zame, zato nima smisla, da gorim.« 
Komaj je to izgovorila, jo je lahna sapa ugasnila.
Tretja je žalostna rekla:
»JAZ SEM LJUBEZEN. Nimam moči, da bi gorela. Ljudje me ne upoštevajo, ker se ne zavedajo 

mojega pomena. Svoje drage bolj sovražijo, kot jih ljubijo.«
In sveča je ugasnila.
Nepričakovano je v sobo stopil otrok in zagledal ugasnjene sveče. Pretresen zaradi teme je rekel: 

»Morale bi goreti! Strah me je!« Planil je v jok.
Tedaj je spregovorila četrta sveča:
»Ne obupuj, ne joči! Dokler bom jaz gorela, lahko še vedno prižgemo ostale sveče! 
JAZ SEM UPANJE!« 
Z objokanimi, a žarečimi očmi je otrok prijel svečo upanja in prižgal ugasle sveče.

Da bi upanje v naših srcih nikoli ne ugasnilo in da bi vsak od nas – kot otrok z upanjem – ponovno 
prižgal mir, vero in ljubezen.

Vir: https://kodelja.wordpress.com/2011/01/30/stiri-svece/.
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Priloga 27: Božična in koledniška pesem

Božična pesem 

Tam stoji pa hlevček,
tam stoji pa hlevček,
lepi hlevček Betlehem, 
lepi hlevček Betlehem. 

Notri je Marija, 
Detece povija, 
sveto Dete Jezusa. 

Tam stoji ob strani 
sveti Jožef stari, 
lepo sivo glavo ima. 

Z nogo pripogiblje, 
Detece zaziblje, 
sveto Dete Jezusa. 

Tam hite pastirci, 
tam hite pastirci, 
v lepi hlevček Betlehem. 

Glejte, trije kralji 
v lepi zlati halji, 
na kamelah jezdijo. 

Prineso darila: 
sladkega kadila, 
mire, čistega zlata. 

Koledniška pesem

Le to noč polno veselja ino trošta vl'kega, 
ena Dvi'ca je rodila tega Kralja božjega. 
Ena mati je postala, tega nebeškega kral'a.
Veselimo se vsi skupaj tega rojstva Božjega. 
Koledniška – Koroška

Noč Božična, noč prelepa, z biseri si posejana vsa!
Od pastirskih ognjev vneta v noč žariš kot zarja jutranja. 

Našo zemljo si ogrela, ko rodila si Boga!
Za vse čase boš najlepša, ker rodila si nam Jezusa. 

V hlevček tiho položila si na slamo Jezusa! 
Ker je Bog poljubil zemljo, so ozelenela srca vsa.

Ti ogrevaj našo zemljo, zvabi k jaslicam ljudi!
Da s pastirji bomo srečni, Jezus spremljal bo vse naše dni. 
Koledniška – Gorenjska
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Dejavnost med tednom
Mladostnik napiše izbor vzklikov iz imen krstnih zavetnikov vseh članov svoje družine in jih 

zapiše (str. 112).

Priloga 28: Svetniška avreola
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Priloga 29: Pustna očala
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Priloga 30: Predlogi za postni sklep 

 • Vsak dan se bom zahvalil. Zahvalo bom zapisal, zato da krepim duha veselja.
 • Vsak dan bom enkrat pomil posodo.
 • Vsako nedeljo in še enkrat med tednom bom šel k sveti maši.
 • Ne bom žvečil žvečilnih gumijev.
 • Ne bom jedel čokolade.
 • čokolado bom shranil in jo ob veliki noči nekomu podaril.
 • Vsak dan bom uredil svojo sobo.
 • Vsak dan bom pripravil torbo za naslednji dan.
 • Ko bom izgovoril grdo besedo, se bom vedno opravičil.
 • Pazil bom, da bom uredil svoje stvari v garderobi.
 • Poslušal bom sošolca, da pove do konca.
 • če preveč časa preživim ob računalniku, bom čas omejil na uro dnevno.
 • Vsak dan bom dvajset minut tekel, naredil dvanajst sklec ali štirideset počepov.
 • Poskrbel bom, da opravim domačo nalogo.
 • Vsak večer bom zmolil za prijatelja, družino, zase, za tiste, ki jih ne maram.
 • Vsak večer bom prebral deset stavkov iz Svetega pisma.
 • Vsak dan bom nekomu poslal ali napisal spodbudno misel (FB, sms, listič …).
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Priloga 31: Svetopisemski odlomki o večnem življenju

Starozavezni odlomki:
Job 19,1.23–27a,
Mdr 4,7–5,
Iz 25,6a.7–9,
2 Mkb 12,43–45,
Iz 49,13b.14–15,
Iz 25,8–9.

Novozavezni odlomki:
Rim 6,3–4.8,
1 Kor 15,20–22,
1 Kor 15 51–52, 54–57,
2 Kor 5,1.6–10,
Flp 3,20–21,
1 Tes 4,13–18,
1 Jn 3,14–16,
Lk 24,1–6a,
Jn 6,37–40,
Jn 14,1–6.
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Priloga 32: Na poti k svetosti 

Agata Mroz 
Poljska odbojkarska zvezda Agata Mroz je umrla 4. junija 2008 v starosti šestiindvajset let, potem 

ko je odklonila presaditev kostnega mozga, da bi lahko rodila hčer. Pri sedemnajstih je Agata zbolela 
za levkemijo. Borila se je z boleznijo in bila hkrati ena najboljših športnic na Poljskem. Dvakrat je 
ekipo svoje države privedla k zmagi na evropskem prvenstvu v odbojki. Pozneje se je pridružila 
profesionalni španski odbojkarski ekipi, ki jo je prav tako vodila k zmagi. Njena bitka z levkemijo jo 
je prisilila, da je zaradi zdravljenja prekinila svojo športno kariero. Prejela je številne transfuzije krvi. 
Tisoči Poljakov so zanjo darovali svojo kri. Junija 2007 se je poročila z Jacekom Olszewskim. Bila 
je prešibka, da bi odšla na poročno potovanje, kljub temu je kmalu zatem zanosila. Nekaj tednov 
pozneje so zdravniki ugotovili, da je rak napredoval. Odločila se je odpovedati presaditev kostnega 
mozga do otrokovega rojstva, 4. aprila 2008. Za poljski dnevnik je izjavila, da svoje nosečnosti ni nikoli 
obžalovala. »Novica, da bom mati, me je osrečila. Bila sem tako srečna, ker bom vedela, kaj pomeni 
biti mati, in bom svojemu možu dala nekaj dobrega, del sebe.« Po rojstvu je prestala presaditev, 
med katero je prišlo do smrtonosne infekcije. Pogrebna maša je potekala v isti cerkvi, v kateri se 
je poročila, na isti dan, leto dni pozneje. Spominjajo se je zaradi njenega junaštva in odločitve, 
da se je zoperstavila bolezni. Nadškof, ki je vodil pogrebno sveto mašo, je dejal, da je Agata dala 
Poljski pričevanje ljubezni, materinstva, želje dati življenje in junaške ljubezni do nerojenega otroka.

Jacques Fesch
Jacques Fesch je bil rojen v Franciji leta 1930. Znan je po umoru policista, po katerem je v ječi 

doživel tako radikalno spreobrnjenje, da je kardinal Jean Marie Lustigier leta 1993 začel postopek 
za njegovo beatiikacijo. čeprav je bil rojen v katoliški družini, je pri sedemnajstih zapustil vero. 
Pri enaindvajsetih se je poročil s Pierette, ki je bila z njim že noseča. Potem ko je pustil službo 
v očetovi banki, je živel neurejeno življenje: zapustil je ženo in svojo hčer in imel otroka z neko 
drugo žensko. Sanjal je, da bi vse zapustil in šel prek Paciika, toda njegovi starši mu niso hoteli 
dati denarja za potovanje. Leta 1954 je nameraval oropati izdelovalca zlatnikov. Vključil se je alarm 
in želel je pobegniti. Med begom je streljal na policista, ki ga je zasledoval, in ga ubil. Francosko 
sodišče ga je leta 1957 obsodilo na smrt. Sprva je Jacques dajal vtis brezbrižnosti in se posmehoval 
katoliški veri svojega odvetnika. Toda po enem letu ječe je doživel globoko spreobrnjenje in začel 
rasti v predanosti Bogu. Pokesal se je svojih zločinov in pričel pisati duhovni dnevnik. Svojo kazen 
je sprejel z vedrino in se dan pred usmrtitvijo spravil s svojo ženo. Njegov zadnji zapis v dnevniku 
se glasi: »čez pet ur bom videl Jezusa.« Umrl je pod giljotino 1. oktobra 1957.
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Priloga 33: Priprava na spoved
Zapoved ljubezni
Jezus je dopolnil staro zavezo in tako deset zapovedi združil v eno samo: »Novo zapoved vam dam, 

da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!« (Jn 13,34). S tem 
desetih zapovedi ne razveljavlja, temveč dopolnjuje: nič ne pomaga do pike natančno izpolnjevanje 
zapovedi, če tega ne delamo iz ljubezni do sebe, do bližnjega in do Boga. 

1. Veruj v enega Boga. 
Ta zapoved ne govori zgolj o tem, ali verujem v Boga ali morda dvomim o njegovem obstoju. Sprašuje 

me, na katerem mestu je Bog v mojem življenju. So morda pred njim računalnik, mobitel, oblačila, moja 
zunanjost, videz, denar? Sem pripravljen Bogu posvetiti svoj čas z molitvijo, branjem Svetega pisma? 
Zaupam v Božje načrte, njegovo voljo? Ali bolj kot njemu zaupam sebi, svoji izobrazbi, znanju, denarju, 
telesnim sposobnostim? Ali se ob težavah obrnem na Boga? Ali vero skrivam, se je sramujem? Kakšen je 
moj odnos do hobijev, stvari, ki me zanimajo, ljudi, ki mi veliko pomenijo? Ali so mi pomembnejši od Boga? 
Kaj pa vraževerje, horoskop, vedeževanje, talismani, klicanje duhov? Se zavedam, da je po zakramentih 
navzoč sam Bog, posebno pri svetem obhajilu? Se potrudim, da bi ga prejemal spoštljivo in z vero?

2. Ne skruni Božjega imena.
Sveto pismo pravi: »Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda, svojega Boga!« (2 Mz 20,7). Kako 

izgovarjam Božje ime? Se iz njega norčujem? Ali ga izgovarjam po nepotrebnem, nepremišljeno, kar 
tako, ker mi je ravno prišlo na misel, iz jeze ali zaničevanja? Ali preklinjam in grdo govorim? Ali se 
zavedam, da je vsaka kletvica pravzaprav molitev k hudemu duhu, klicanje prekletstva, uničenja?

3. Posvečuj Gospodov dan.
Nedelje in zapovedani prazniki so Gospodovi dnevi, ko naj bi dali prostor Bogu. Ali na te dni 

namenoma in brez opravičljivega razloga izpuščam mašo? Delam v nedeljo, namesto da bi bil zame 
to dan, namenjen družini, počitku in molitvi? Ali šport, zabave in hobiji izničujejo smisel nedelje 
ali znam svoje dejavnosti urediti tako, da imam več prostora za praznovanje? Ali se zavedam, da 
nakupovanje v nedeljo uničuje ta dan trgovkam, ki bi bile prav tako rade s svojo družino?

4. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji.
Kakšen je moj odnos s starši? Ali jih spoštujem ali ravnam z njimi kot z avtomati za kavo: zahtevam 

vse, kar mi je všeč in kar potrebujem, ne da bi se oziral na njihove težave? Ali delam v dobro svoje 
družine? Kako govorim o starših pred vrstniki? Sem jim hvaležen za vse, kar mi dajejo? Molim zanje? 
Kako upoštevam in spoštujem svoje profesorje, trenerje? 

5. Ne ubijaj.
Ta zapoved ne svari le pred dejanskim umorom. Ubijamo lahko tudi z žalitvami, nezanimanjem, 

brezbrižnostjo v odnosu. Ali sem s svojimi besedami in dejanji prispeval k temu, da bi bilo več miru? 
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Ali sem bil kdaj kakor koli nasilen in sem koga namerno ranil? Kakšno je moje mnenje in ravnanje 
v povezavi s splavom, evtanazijo? Se zavedam, da gre pri tem za umor? Sem kdaj razmišljal o 
samomoru? Tudi samopoškodovanje (npr. rezanje) je greh. Ali svoje telo uničujem s pretiravanjem 
pri hrani, prekomernim hujšanjem in nezdravo skrbjo za svoj videz? 

6. Ne nečistuj.
Ali sem spoštljiv do teles deklet/fantov? Ali s svojim načinom oblačenja, vedenja in govorjenja 

kažem nespoštljiv odnos do lastnega telesa? Ali znam postaviti meje svoje zasebnosti, kamor drugih 
ne spustim? Sem vdrl v spolno ali čustveno zasebnost druge osebe? Raztresam svojo ljubezen 
vsepovprek ali jo hranim in varujem za tistega/tisto, ki mu/ji jo bom obljubil/a za vse življenje?

Ali se izogibam samozadovoljevanju, pornograiji, neprimernim fotograijam in videom?
7. Ne kradi.
Ne samo kraja, tudi spodbujanje h kraji je grešno. Prav tako namerno uničevanje ter nespoštovanje 

stvari in skupne lastnine. Ali poskušam kdaj s prevaro dobiti, kar mi ne pripada? Ali kdaj v trgovini, 
ko ugotovim, da se je prodajalec zmotil v mojo korist, brez besed pospravim denar? Ali sem koga 
ogoljufal? Ali sem kdaj nepošten? Sem sebičen? Namerno uničujem tujo ali javno lastnino? 

8. Ne pričaj po krivem.
Ali lažem? Pogosto omejujemo izpolnjevanje te zapovedi zgolj na to, da ne govorimo velikih laži, 

dovolimo pa si take, ki po našem mnenju ne povzročajo škode. Toda ne glede na velikost: laž je 
laž. Ali vedno pazim na to, da iščem resnico in jo zagovarjam, ali pa se postavim na stran večine? 
Ali kdaj strahopetno zatajim resnico, se umaknem? Ali opravljam ali obrekujem? 

9. Ne želi svojega bližnjega žene.
Ali se zavedam pomena zvestobe? Spoštujem zakrament svetega zakona? Se trudim in molim za 

dar čistosti (v pogledih, mislih, dejanjih)?
10. Ne želi svojega bližnjega blaga.
Ali sem drugim nevoščljiv, ker imajo nekaj dobrega in drugačnega kot jaz? Ali sem lakomen ali 

zavisten? Ali cenim različnost talentov in darove drugih ali me navdajajo s tesnobo in zavidanjem? 
Kaj me vodi pri življenjskih odločitvah, vsakdanjem življenju in nakupih: to, kar je dobro zame, ali 
želja po izstopanju in tem, da bi bil »boljši kot ostali«? 

Odpuščeno ti je …
In potem? Opravi spoved in ne pozabi: če si pri spovedi iskreno priznal svoje grehe in se jih kesal, 

ti je Bog odpustil. Za vso večnost je izbrisal tvoje grehe. Zato tudi ti odpusti samemu sebi, ne nosi 
več s seboj tega, kar si izročil Bogu, in živel boš bolj svobodno.
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Priloga 34: Birmanski boter

Botrove dolžnosti:
 • moli za svojega birmanca;
 • v času pred birmo ga spodbuja k čim bolj temeljiti pripravi;
 • hodi k maši in prejema zakramente;
 • trudi se za moralno življenje in dosledno izpolnjevanje Božjih in cerkvenih zapovedi ter s tem 
daje zgled krščanskega življenja;

 • spremlja osebnostno in duhovno življenje birmanca in mu pomaga najti odgovore na življenjska 
vprašanja, da bo ostal zvest Kristusu, hodil k maši, prejemal zakramente in poglabljal svojo vero;

 • s primernimi nasveti, zgledom in spodbudami pomaga birmancu, da se bo vključil v župnijsko 
občestvo in v njem sodeloval.
 
Najosnovnejši pogoji za botra:

 • da so ga za to službo izbrali starši mladostnika oziroma mladostnik sam;
 • da je dopolnil šestnajst let in prejel zakramente: krst, obhajilo in birmo;
 • da ni ločen in ponovno poročen ter ne živi v izvenzakonski skupnosti;
 • da se trudi izpolnjevati Božje in cerkvene zapovedi ter prejema zakramente;
 • da je po svojih močeh dejaven v cerkveni skupnosti in podpira delovanje Cerkve.
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Priloga 35: Andrejin pogovor z Bogom
Rada bi znala moliti.
Včasih med molitvijo čutim mir, notranjo ubranost, predanost. Molim. In med molitvijo se mi 

ponuja misel – »molim«. 
Koga molim? Kaj pa, če vse to sploh ni res? – Je, dokazi iz narave nam povedo, da je res. In molim 

naprej. A nad menoj leži temno pregrinjalo – moj dvom. 
Kadar molim, so v meni trije glasovi: tisti glas, ki mi govori ali šepeta v mislih; tisti glas, ki je 

usmerjen k Bogu; in tisti glas, ki je v meni istočasno kot prva dva, a premišljuje čisto druge stvari 
in dvomi. 

Ti glasovi se le redko zlijejo v eno – v molitev. Po spovedi, na primer. Pa še to ne vem, ali je 
bila sreča, ki je bila v meni, porojena zaradi Božjega odpuščanja in moje hvaležnosti ali zaradi 
duhovnikovih spodbudnih besed. Ta molitev je bila kratka – ko je vznesenost minila, sem se začela 
ozirati po cerkvi in občudovati tiste, ki morejo dolgo moliti. 

Rada bi znala moliti. Rada bi se znala dolgo pogovarjati z Bogom! Saj mu imam vendar veliko 
povedati.

Na letošnji božič se nisem pripravljala z obiskom maše, ker je bilo to nemogoče, pač pa sem se 
pripravljala z molitvijo večernic. Včasih sem si psalme prepevala. Pa me je velikokrat prešinilo: »Glej, 
tukaj si. Ob sijaju sveče vidim svojo sobo. Razmetano, vsakdanjo, mojo … Kje je Bog? Ali obstaja?« 
Včasih pa me prešine popolna gotovost. Takrat mislim, da sem globoko verna. 

Me bo Bog sprejel v svojo službo? Saj ni mogoče, da bi s tako (ne)vero mogla celo življenje služiti 
Gospodu! A želim si postati katehistinja!

Ali je to zgolj moja želja? Ali je to Božji klic? Se mar bojim življenja ter si mislim, da bom lahko 
izbrala lažjo pot? Mislim, da ne.

Včasih sem ponosna nase, da so ti dvomi znak poglabljanj, razmišljanj, vere. Ob prvi preizkušnji 
pa padem, padem čisto na začetek, kjer je treba graditi znova. 

Ali se bom sploh kdaj rešila razdvojenosti in bom znala moliti?
Andreja
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Po pogovoru mladostniki naredijo tabli, na kateri napišejo deset zapovedi. Na prvo napišejo prve 
tri, ki urejajo odnos do Boga, na drugo pa ostale, ki urejajo odnos do bližnjega in samega sebe. O 
pomenu posamezne zapovedi se lahko v skupini pogovorimo ob vsebini Priloge 36.

Vsak dobi še svoji tabli (Priloga 37), ki ju prepogne tako, da iz njiju dobi srce, kajti v zapovedih 
se razodeva Božja ljubezen. Bogu ni vseeno, kaj se dogaja z nami.

Pesem
Ta pot je kratka (str. 185).

Skepna molitev
V tišini vsak premisli, katero zapoved najtežje izpolnjuje. Napiše jo na listek. Zberemo se v krogu. 

Prepognjene listke položimo okrog table z zapovedmi. Skupaj zmolimo Oče naš, da bi dobili moč 
za njihovo izpolnjevanje.

Dejavnost med tednom 
Mladostnik vsak dan premisli, kako je izpolnjeval Božje zapovedi. Zahvali se, če je bil pri tem 

uspešen, in zmoli kesanje za vsa dejanja, ki jih je storil narobe. 

Priloga 36: Razlaga desetih Božjih zapovedi

LJUBI GOSPODA, SVOJEGA BOGA
1. Veruj v enega Boga (5 Mz 5,6–7)
Zapoved nas osvobaja vsakega strahu in nas varuje pred zmotnimi verovanji. Bog se v Novi zavezi 

razodeva kot Oče Jezusa Kristusa in nam daje svojega Duha.
2. Spoštuj Božje ime (5 Mz 5,11)
Ime označuje osebo. Bog je oseba. Božje ime izgovarjamo vedno spoštljivo. V molitvi se z njim 

pogovarjamo. Govorjenje proti Bogu in sramotenje Boga z grdimi izrazi ali preklinjanje je bogokletje, 
ki skruni Božje ime. Sramotiti ne smemo niti bližnjega.

3. Posvečuj Gospodov dan (5 Mz 20,8–11)
Za kristjana je nedelja Gospodov dan. Ta dan praznujemo, smo pri nedeljski maši. Zavezuje nas 

k nedeljskemu počitku. Nedelja je prvi dan v tednu. Ta dan znova poživimo in poglobimo vero, 
upanje in ljubezen.
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LJUBI SVOJEGA BLIŽNJEGA KAKOR SAMEGA SEBE
4. Spoštuj očeta in mater (Sir 3,2–4)
Starše spoštujemo in ubogamo zaradi njihove ljubezni, da so nam posredovali življenje. Spoštovanje 

vključuje tudi spoštovanje starih staršev in vseh družinskih članov. Spoštovati in ljubiti pomeni 
ustvarjati pogoje za človeka vredno življenje. Spoštovati moramo vsakega človeka in tudi svoje 
predstojnike v šoli, službi, Cerkvi.

5. Varuj življenje (Mdr 11,24–26)
Življenje je Božji dar, zato ga moramo spoštovati. Ljubezen do življenja vključuje ljubezen do sebe 

in do bližnjega na telesnem, duševnem in duhovnem področju. Za zdravo življenje moramo skrbeti. 
6. Čista in zvesta ljubezen (Mt 5,8.27–32)
Ljudje se med seboj razlikujemo – tudi po spolu. To drugačnost je Bog že ob stvarjenju človeka 

podaril možu in ženi. S tem je določil njuni življenjski nalogi, da postaneta oče in mati. Moškega in 
žensko je obdaril z medsebojno privlačnostjo in stvariteljsko močjo, da lahko podarita življenje otroku. 
Zato ima človek tudi spolni nagon. Spolnost je velik Božji dar, ki ga je Bog zavaroval s šesto Božjo 
zapovedjo, ki pomeni »živi čisto«, kar pomeni »spoštuj človekovo telo in njegovo spolnost«. Živeti 
čisto pomeni obvladovati spolni nagon tako pred poroko kakor tudi v zakonu. čista ljubezen med 
fantom in dekletom jima daje moč za obvladovanje samega sebe in prebuja medsebojno spoštovanje.

7. Lastnina in delitev dobrin (Mt 6,19–21)
Lastnino si pridobimo na pošten način z delom, z nakupom, zamenjavo, darom in naravnim 

prirastkom. Spoštovanje tuje lastnine in imetja izvira iz spoštovanja človekovega dostojanstva in 
njegovih pravic. Bog sam je varuh nedotakljivosti človeka kot osebe in njegove lastnine. Bog je 
varuh pravičnosti. Zato je greh proti pravičnosti tudi greh proti Bogu.

8. Govori resnico (Ef 4,25)
Zapoved želi iz človekovega srca izruvati laž in hudobijo, ki se širita z besedo. Navaja nas na 

resnico. S svojimi besedami in dejanji dokazujemo, da smo bratje in sestre in da smo bližnji tistim, 
o katerih govorimo.

9. Ne bodi suženj materialnih stvari
Modrost je v tem, da si zadovoljen s tem, kar imaš, in ne hrepeniš po tem, česar nimaš.
10. Ostani zvest
Deseta zapoved ščiti zakon moža in žene in s tem družino – otroke. V družini si je treba prizadevati 

za zvestobo in ljubezen. Pomagamo si lahko z molitvijo, zaupanjem in odpuščanjem. 
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Priloga 37: Tabli z desetimi Božjimi zapovedmi
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Priloga 38: Čisti odnosi 

Odnos se nadaljuje in se poročiva Odnos se zaključi in se razideva
čisti odnos ZA:

• ni strahu pred nosečnostjo; 
• lahko se osredotočim na zvezo in 

prijateljstvo;
• večja verjetnost, da bom imel srečen zakon;
• ne čutim krivde;
• utrjujem se v zvestobi in samoobvladovanju; 
• imam mirno vest;
• uresničujem Božjo voljo. 
PROTI: 
• manj telesnih užitkov pred poroko;
• prijatelji se mi bodo posmehovali in me 

imeli za staromodnega.

ZA:
• lažje končam zvezo;
• lažje smo prijatelji po odhodu; 
• ne bojim se nosečnosti ali okužbe s 

spolno prenosljivo boleznijo;
• ob koncu zveze svoje življenje 

nadaljujem mirno in brez ran, ki bi 
vplivale na prihodnje zveze;

• manj trpim. 
PROTI: 
• zamudim priložnost za telesni 

užitek;
• prijatelji se mi lahko posmehujejo in 

me imajo za staromodnega. 
Nečisti odnos ZA: 

• telesni užitek;
• občutek bližine in združitve;
• zabava.  
PROTI: 
• večja verjetnost za ločitev; večja verjetnost 

za nezvestobo; večja verjetnost za poznejše 
napetosti;

• nosečnost pred poroko;
• nepopolno življenje zakramenta svetega 

zakona.

ZA: 
• telesni užitek;
• zabava;
• občutek intimnosti in združitve;
• občutek, da me nekdo potrebuje 

in želi. 
PROTI: 
• težje končam zvezo, čeprav vem, 

da ni ok;
• tvegam okužbo s spolno 

prenosljivimi boleznimi;
• v primeru nosečnosti ostane otrok 

brez očeta/matere;
• občutek izkoriščenosti; 
• obžalovanje; 
• slabša samopodoba; 
• oddaljenost od Boga. 
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Dejavnost med tednom
Mladostnik izpolni tabelo pričakovanj v delovnem zvezku (str. 154).

Priloga 39: Marijino življenje

1. Bog je imel za Marijo prav poseben načrt. Na njeno vlogo jo je pripravljal na 
izreden način. Marija se je rodila Ani in Joahimu v njunih poznih letih. Zelo sta 
si želela otrok, vendar jih nista mogla imeti. Molila sta in prosila, naj jima Bog 
nakloni dar starševstva. Obljubila sta, da bosta otroka, ki se bo rodil, popolnoma 
posvetila njemu. Bog je tako v njiju pripravljal razpoloženje za nenavezanost 
na otroka in njuno pričakovanje obogatil z molitvijo ter popolnim zaupanjem. 
2. Marijo je že ob rojstvu obdaril s posebno milostjo. Postavil jo je v stanje 
zaupanja in ljubezni do Boga, ki ga je človek imel pred prvim grehom. 
Marija je bila obvarovana izvirnega greha in je brez madeža spočeta, zato 
8. decembra obhajamo praznik brezmadežnega spočetja, ko se je v telesu 
mame Ane začelo novo življenje. Devet mesecev pozneje praznujemo 
Marijino rojstvo (8. septembra – mali šmaren).
3. Ko je bila Marija stara trinajst ali štirinajst let, se je po takratnem 
judovskem običaju zaročila z Jožefom. V času zaroke, ki je trajala eno leto, 
sta zaročenca živela vsak na svojem domu in nista imela intimnih stikov. V 
tem času je Marija doživela nekaj posebnega. Prikazal se ji je angel Gabriel 
in ji sporočil, da Bog želi, da bi postala mama Božjemu sinu. Spočela bo 
po posebnem Božjem posegu, zato bo otrok Božji sin. Marija se je ob tem 
povabilu vznemirila, saj si ni mogla predstavljati, kako se bo to zgodilo. 
Tudi njena predstava o življenju po zaroki in nato poroki z Jožefom je bila 
drugačna od tega, kar ji je Bog ponudil, predlagal. Vendar je zaupala v Božji 
načrt ter privolila v vabilo z besedami: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi 
se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38).
4. čez nekaj mesecev so ljudje opazili, da je Marija noseča. Tudi Jožef je 
to opazil in jo je želel zapustiti, saj je vedel, da ni oče nerojenega otroka. 
Njegovo zadrego je rešil angel Gabrijel, ki mu je razodel, kako je prišlo 
do spočetja in kako sta on in Marija povabljena v posebno sodelovanje 
z Bogom pri odrešitvi sveta. Jožef je sprejel Božje povabilo, se poročil z 
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Marijo in skrbel za družino. 
5. Po rojstvu Jezusa je bilo še veliko preizkušenj, s katerimi se je družina 
srečevala. herod je hotel Jezusa umoriti, zato so morali zbežati v Egipt in 
se tam skrivati. Po herodovi smrti so se lahko vrnili v domači Nazaret in 
se tam preživljali z obrtnim (tesarskim) delom. 
6. Ko je Jezus bil star dvanajst let (kar pri judih pomeni prehod v odraslo 
dobo), je smel ob veliki noči iti v Jeruzalemu v tempelj. Tam sta se Marija in 
Jožef ponovno srečala z Božjim posegom v njuno oziroma Jezusovo življenje. 
Jezusa sta tri dni iskala in ga našla v templju med pismouki. Slišala sta 
njegov očitek: »Zakaj sta me iskala, ali ne vesta, da moram biti v tem, kar 
je mojega očeta« (Lk 1,49)? Njuna predstava o družinskem življenju se je 
morala tako zopet spremeniti, saj sta vedela, da Jezus izpolnjuje, za kar 
je poklican, onadva pa mu morata to omogočiti. 
7. Jezus se je vrnil z njima v Nazaret, kjer je živel do tridesetega leta, se 
učil obrti krušnega očeta Jožefa ter se izpopolnjeval v poznavanju judovske 
postave. Nato je odšel v puščavo in začel javno delovati. Tako sta ostala 
Marija in Jožef sama. Med Jezusovem javnim delovanjem je Jožef umrl, 
Marija pa je spremljala svojega sina pri njegovem oznanjevanju in delovanju. 
Včasih je naletela na Jezusovo nerazumevanje (svatba v Kani: Jn 2,1–12; 
obisk sorodnikov: Mr 3,31–35) in na splošno nerazumevanje poslanstva 
njenega sina. 
8. Vrhunec nerazumevanja in bolečine je bil ob njegovem trpljenju in obsodbi 
na smrt ter sprejetjem mrtvega sina v naročje pod križem. Gotovo si ni tako 
predstavljala poslanstva Božjega sina, ki ji je bil zaupan. Vendar je tudi v 
tem sprejemala Božjo voljo. Pred svojo smrtjo jo je Jezus izročil svojemu 
učencu (Jn 19,26–27) in mu rekel: »Glej, tvoja mati,« njej pa: »Žena, glej, 
tvoj sin.« Tako jo je izročil kot mater vsakemu človeku. Njeno poslanstvo 
bližine in skrbi se torej s smrtjo njenega sina ne konča. 
9. Po Jezusovem vstajenju in po Marijini smrti, ko je bila s telesom vzeta 
v nebo, se nadaljuje in dopolnjuje skrivnostno delovanje Boga v Marijinem 
življenju. Ker je bila pripravljena sprejeti Božje pobude, se po njej uresničujejo 
velika Božja dela. 


