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Uvod 

Dragi prijatelj, prijateljica, delovni zvezek v tvojih rokah ima naslov Radi živimo. 
Prepričan sem, da je v globini tvojega srca to zate in za tvoje prijatelje naravna resnica. 
Verjamem, da se kdaj počutiš tudi skrajno bedno, da te nihče ne razume in celo misliš, da te 
nihče nima rad. Opazuješ sebe in druge in vsiljuje se ti misel, da so drugi srečni, da jih imajo 
starši radi in jim nič ne manjka. Imajo lepo postavo in v družbi so priljubljeni. Bogu hvala, če to 
drži. Mislim, da tudi oni zate mislijo podobno. 

Vsekakor pa velja eno: obstaja Nekdo, ki te ima neizmerno rad. Nekdo, ki je nor nate.  
Nekdo, ki bi vse naredil zate. To je pokazal zelo dramatično. Zbral je svoje najožje prijatelje, jim 
umil noge ter jih povabil na večerjo, pri kateri jim je dal kruh in pijačo, ki sta njegova Telo in Kri.  
Ker niso dojeli njegove ljubezni, je dopustil, da ga je eden od njih izdal, drugi zatajil, ostali pa so 
se razbežali. Z njim sta ostala samo učenec Janez in mama Marija. Njegova ljubezen ga je stala 
življenja, on pa je vse ljubil in je vsakemu odpustil. Nič ni zameril, nič ni ohranil kot grenkobo, 
kot žalost, kot bedo odnosa. Njegova smrt je bila žrtev iz popolne in neskončne ljubezni, zato  
ni imela nobene moči nad njim. Tretji dan je vstal. Noro! Kaj vse je Jezus naredil, da bi dokazal, 
kako te ima rad.

Zbrano gradivo v tem zvezku naj ti bo v pomoč pri srečevanju v skupini tvojih mladih  
prijateljev. Nekatere naloge boste reševali skupaj, druge vsak zase, nekaj bo ostalo za doma.  
Pri posameznih vsebinah lahko najdeš modro misel, molitev, spodbudo za dejavnost.  
Nekaj prostora je praznega, da zapišeš kakšno svojo misel, ugotovitev, odločitev.

Želim ti, da tvoje življenje dobi naslov »Rad živim« in da tega naslova ne bo odnesla vsaka sapa 
slabega razpoloženja, zapleta v prijateljskih odnosih, razočaranja nad seboj, starši ali prijatelji, 
temveč boš spoznal svoje življenje v tisti resničnosti, ki je ne zamaje vsak veter, ampak ima 
trden temelj, zakoreninjen v tisti ljubezni, ki je Božja resničnost in dar.

Vabim te, da narediš več, kot je predvideno v delovnem zvezku. Več predvsem v smislu,  
da dopustiš, da se te vera dotakne v srcu, da vstopi v tvoje mišljenje, v tvoje ravnanje.  
Če si se doslej bolj ali manj učil verske resnice, je sedaj več kot primerno, da jih okusiš.  
Prepusti se skrivnostnemu dogajanju, ki te želi popeljati v bližino Boga. Tam se zgodi,  
da lahko rečeš: »Rad živim!«

Tvoj katehet
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Bog ve za pot - ker je sam POT.

Ali veš?

HODI ZA MENOJ!
Si se kdaj vprašal, komu Jezus govori te besede? Učencem? Tistim izpred dva tisoč 
let? Vabi jih na prav posebno pot, povsem drugačno od vsega, kar so poznali dotlej. 
Poglej okrog sebe. Ali za katerega od prisotnih lahko rečeš, da sledi Jezusovi besedi 
»Hodi za menoj«? Kdo bi to lahko bil? Kaj pa ti in tvoji prijatelji?  
Pri svetem krstu smo postali Jezusovi učenci. 

Hoditi za Jezusom ne pomeni, da bi morali narediti nekaj izrednega ali oditi daleč 
stran, temveč da živimo tako, kot je prav: da se trudimo postajati vedno bolj 
človeški, vedno bolj krščanski in odgovorni družinski člani, prijatelji in državljani.

1. HODI ZA MENOJ!

Kdo
?Kam?
Kaj?

Njegovo vabilo 
velja vsakemu 
od nas v enaki 

meri, kot je 
veljalo učencem.

I
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Kaj pa ti misliš?
Vsak je nekaj posebnega, tudi ti. Izpolni svojo osebno izkaznico in se predstavi!

MOJA OSEBNA IZKAZNICA 

IME IN PRIIMEK

RAZRED

VEROUČNO LETO

BRATJE IN SESTRE

BARVA OČI

MOJI HOBIJI

NAJLJUBŠA BARVA

NAJLJUBŠI LETNI ČAS

NAJLJUBŠA BESEDA
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V stopinje vpiši, katere izmed svojih lastnosti  
si letos pripravljen uporabiti,  
da bo tvoja skupina prišla  
čim bliž je Bogu. 

	 	 	 	 	 	 	 							Poveži	se	z	Njim!
Gospod Jezus Kristus, prijatelj 
mladine, ozri se na nas, tukaj 
zbrane, in nas blagoslovi.  
Daj nam moči, da bomo  

z navdušenjem prihajali na skupna 
srečanja in poglabljali svoje versko 

življenje ter spoznavali pot,  
po kateri naj hodimo za teboj.

Pusti	sled!
Cilj srečevanj  
»Spoznavali bomo Boga, 
živeli kot kristjani in se 
med seboj podpirali na 
poti vere«  
napiši na trak in ga v svoji sobi 
pritrdi na vidno mesto.

Skupaj

do:
na poti

prija
teljst

va

Boga 
življenja

kr
šč

an
sk

eg
a
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Ali veš?
Bog ima rad pester svet! 
Zato je ustvaril barve in mnogovrstnost 
oblik. Tudi v človeku je skrita 
ustvarjalnost in razgibanost Božjega 
ustvarjanja. Naša medsebojna 
različnost in enkratnost kažeta na 
našo bogopodobnost. Vsak od nas je 
ustvarjen po Božji podobi – neponovljiv 
in s povsem enkratnim poslanstvom. 
Različni si nismo le po zunanji podobi, 
temveč tudi glede na svoje lastnosti in 
odzivanje v posameznih situacijah, kar 
imenujemo temperament. 

Zvesti prijatelj je mo~na zaš~ita, kdor ga je našel, je našel zaklad.  
Sir 6,14

2. DRUG OB DRUGEM!

Povabljeni smo, da se trudimo krepiti pozitivne lastnosti, krotiti pa tiste, s katerimi ne lepšamo življenja ne sebi ne drugim. 

Poznamo štiri različne tipe temperamentov.

SANGVINIK: živahen, optimističen, dober smisel za humor, družaben, 
lahkoten, brezskrben, neorganiziran, netočen, površen, lahkomiseln, nezamerljiv.

KOLERIK: odločen, dinamičen, aktiven, optimističen, pogumen, voditeljski, 
neodvisen, nepotrpežljiv, razdražljiv, agresiven, težko sprejema poraze.

FLEGMATIK: umirjen, zbran, neodziven, potrpežljiv, obziren, vztrajen, 
dosleden, hladnokrven, pasiven, previden, skriva čustva, len, pasiven, neobčutljiv 
za težave drugih.

MELANHOLIK: temeljit, dober analitik, resen, ustvarjalen, natančen, 
idealističen, depresiven, pesimističen, miren, tesnoben, neodziven, tog, zadržan, 
neodločen, nedružaben.

I
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Kaj pa ti misliš?
V kvadratu poišči (v vseh smereh) in prečrtaj značajske lastnosti, ki so v zgornjem opisu poudarjene.  
Preostanek črk preberi po vrsti. Kako bi odgovoril na zastavljeno vprašanje iz gesla?

T N E S I V D O E N

E R K A T Z E N R E

M E A J B T E E E B

E S T R V R Ž R L R

L E A O I A I I E K

J N J Z A J V M N S

I M B O Č E A N A Z

T O G L A N H S T E

N P O G U M E N O R

A K T I V E N S T B
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V Ps 139 poišči in označi besede, ki opisujejo bližino med človekom in Bogom.  
Izmed označenih izberi tisto, ki te je najbolj razveselila, in jo prepiši v spodnji okvirček.

1 GOSPOD, preizkusil si me in me poznaš.
2 Poznaš moje sedenje in moje vstajanje,
od daleč razumeš moje misli.
3 Opazuješ moje potovanje in moje počivanje,
z vsemi mojimi potmi si seznanjen.
4 Zares, besede še ni na mojem jeziku,
glej, ti, GOSPOD, si jo že spoznal v celoti.
5 Zadaj in spredaj me obdajaš
in name polagaš svojo roko.
6 Prečudovito je zame spoznanje,
previsoko je, ne morem ga doseči.
7 Kam naj grem pred tvojim duhom,
kam naj zbežim pred tvojim obličjem?
8 Če se povzpnem v nebesa, si tamkaj,
če si pripravim ležišče v podzemlju, si zraven.
9 Če bi dvignil peruti jutranje zarje,
če bi prebival na koncu morja,
10 tudi tam bi me vodila tvoja roka,
držala bi me tvoja desnica.
11 Če bi rekel: »Vsaj tema me bo zgrabila,
svetloba okrog mene se bo v noč spremenila,«
12 tudi tema ne bo pretemna zate,
noč bo svetila kakor dan,
kakor tema, tako svetloba.
13 Zares, ti si ustvaril moje ledvice,
me stkal v materinem telesu.

14 Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen,
čudovita so tvoja dela,
moja duša to dobro pozna.
15 Moje kosti niso bile skrite pred tabo,
ko sem bil narejen na skrivnem,
stkan v globočinah zemlje.
16 Moj zarodek so videle tvoje oči.
V tvojo knjigo so bili vsi zapisani,
dnevi, ki so bili oblikovani,
ko ni še nobeden od njih obstajal.
17 In zame, kako težke so tvoje misli, o Bog,
kako silna so njihova načela!
18 Če bi jih štel, bi jih bilo več kot peska;
kadar se prebudim, sem še vedno pri tebi.
19 O, da bi pobil krivičnika, o Bog!
Krvoločneži, umaknite se od mene:
20 tisti, ki govorijo o tebi hudobnemu načrtu v prid,
ki se nesmiselno vzdigujejo zoper tebe!
21 GOSPOD, mar tvojih sovražnikov ne sovražim,
se mi ne studijo tisti, ki vstajajo zoper tebe?
22 S popolnim sovraštvom jih sovražim,
postali so moji sovražniki.
23 Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce,
preizkusi me in spoznaj moje vznemirljive misli!
24 Poglej, ali je pri meni pot bridkosti,
in vodi me po večni poti!
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Poveži	se	z	Njim!
Dobri Bog! Včasih se mi 
zdi, da si ta svet naredil 
čudovit. Poln je pisanih 
reči in zanimivih ljudi. Eden 
izmed njih sem tudi jaz. 
Nekateri mi zaradi svoje 
drugačnosti gredo na živce. 
Prosim, pomagaj mi videti, 
da je drugačnost bogastvo 
in je vse odsev tvoje 
neizmerne ljubezni. Amen.

Pusti	sled!
Najdi človeka, nad katerim si navdušen. Opiši, kaj pri njem posebej ceniš.
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Ali veš?

Jezus, ti si vse, kar sem jaz. Jaz pa nisem vse, kar si ti. 

III 1. JE JEZUS  
ČLOVEK IN BOG?

Jezusa kot človeka 
skušamo posnemati, kot 
Boga pa ga priznavamo 

in vanj verujemo ter 
se nanj obračamo z 

molitvijo in prejemanjem 
zakramentov.

Verujemo, da je Jezus pravi Bog in pravi človek. Jezusovo 
učlovečenje je izraz Božje očetovske ljubezni do ljudi. Jezusova 
Božja narava se je v njegovem zemeljskem življenju izražala po 
mnogih znamenjih in čudežih, ki jih je storil: ozdravljal je bolne, 
slepim je vrnil vid, gluhim sluh, od mrtvih je obudil Jairovo 
hčer, mladeniča iz Naima in Lazarja, svojega prijatelja. Jezusova 
človeška narava pa se je izrazila predvsem ob njegovih čustvenih 
izrazih: smililo se mu je lačno ljudstvo, jokal je ob Lazarjevi smrti, 
bal se je lastne smrti v vrtu Getsemani na Oljski gori. 

Na nekaterih mestih v Svetem pismu  
Jezus neposredno vpraša svoje učence:  

»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 
Ljudje ga imenujejo »Božji sin« (Jn 11,27). 

Jezus sam sebe imenuje »Sin človekov«  
(Mt 8,20), hkrati pa pogosto uporabi 

prispodobe, ki kažejo njegov  
odnos do nas. Nekaj je zbranih 

na naslednji strani.  
Kaj nam sporočajo?
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Kaj pa ti misliš?
Izberi eno izmed prispodob, s katero Jezus opiše samega sebe.  
Preberi ustrezen odlomek v Svetem pismu, nato pa na kratko napiši, kaj primerjava pomeni.  
Ali se Jezus kot tak razodeva tudi danes?

luč sveta (Jn 8,12)

Jaz sem 

resnična vinska trta (Jn 15,1–5)

kruh življenja (Jn 6,35–48) 

pot, resnica in življenje (Jn 14,6) 

vstajenje in življenje (Jn 11,25) dobri pastir (Jn 10,11–14) 

vrata (Jn 10,7) 
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Preberi besedilo iz Janezovega evangelija: Jn 11,17–19 in Jn 11,34–44  
ter odgovori na vprašanja o tem, kako Jezus obudi Lazarja!

1. Kaj te je najbolj presenetilo v pripovedi o Lazarjevi obuditvi od mrtvih?

•  Da Jezus lahko obuja od mrtvih.

•  Da Jezus joka, ko izve, da je Lazar umrl.

•  Da je bil Lazar pokopan v votlino.

•  Da Jezus ni preprečil, da bi Lazar umrl.

•  Da sploh kdo verjame v to zgodbo.

•  

2. Kaj ti ta zgodba pove o Jezusu?

•  Jezus dela vse po svoje.

•  Jezus je mogočen čarovnik, ki lahko obuja mrtve.

•  Jezus je Bog.

•  Jezus je pravi človek in pravi Bog.

•  

3. Kaj se ti zdi posebej pomembno v poročilu o Lazarju?

•  Jezus je človek, ki je sočuten in žalosten.

•  Jezus je Bog in lahko obuja mrtve.

•  Jezus je človek in ima prijatelje.

•  Jezus je Bog in z njim se lahko spoprijateljimo.

•  Zame zgodba nima nobenega pomena.

•  

4. Kdo je Jezus?

•  Iskana oseba, podobno kot Harry Potter.

•  Modrec, ki je imel pred 2000 leti nekaj dobrih idej.

•  Prerok, ki je po naročilu Boga pokazal, kako moramo živeti.

•  Božji Sin.

•  
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Na žarke napiši, kdo je Jezus zate.

Poveži	se	z	Njim!
Gospod Jezus Kristus, ti veš, kako je 
biti človek in do potankosti poznaš 
naša življenja. Ti veš, kako je biti 
človek, in veš,  
kako je biti v skušnjavah.  
Ti veš, kako je, ko si vesel in razigran. 
Bodi nam blizu in nam pomagaj,  
ko bomo v preizkušnji in bomo krenili 
v napačno smer. Amen.

Pusti	sled!
Pri tež jih odločitvah se vprašaj:  
»Kaj bi na mojem mestu naredil Jezus?«
V molitvi ga prosi za moč, da bi ga lahko posnemal. 
Pri sveti maši se mu zahvali za spoznanja in milost. 

JEZUS 
JE 

ZAME
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Ali veš?

Kadar	izberem	Boga,	ne	zgrešim.	

2. SADOVI DOBRIH IZBIRIV

Vsak kristjan je poklican, da 
uresniči kakšen vidik Jezusovega 
življenja. Ne moremo istočasno 
predstavljati vseh vidikov in 
uresničiti vseh darov. Tako 
nekdo izraža Jezusovo ljubezen 
do ubogih (npr. mati Terezija iz 
Kalkute), nekdo drug pa druge 
vidike. Vsi kristjani skupaj pa 
uresničujemo vse in ustvarjamo 
skupnost, v kateri se imamo radi 
in živimo sadove Svetega Duha. 
Včasih se znajdemo v zanki, ko 
od drugih pričakujemo več, kot 
smo sami pripravljeni dajati. 
Morda nam je ob taki zanki lahko 
v pomoč Jezusova beseda: »Tako 
torej vse, kar hočete, da bi ljudje 
storili vam, tudi vi storite njim!« 
(Mt 7,12).

S pomočjo darov Svetega Duha – 
modrosti, umnosti, moči, 
svéta, vednosti, pobožnosti, 
strahu božjega – lahko človek živi 
povezano z Bogom in ljudmi.  
To se kaže v njegovem življenju v obliki 
sadov Svetega Duha, ki jih apostol Pavel 
našteje v Pismu Galačanom:

»Ljubezen, mir,  
veselje, potrpežljivost, 
ljubeznivost, 
dobrotljivost, 
dobrohotnost, blágost, 
zvestoba, skromnost, 
zdržnost, čistost«  
(Gal 5,22–23).
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Kaj pa ti misliš?
Poveži posamezen dar Svetega Duha z njegovim opisom.  
Za vsak dar poišči simbol in ga nariši v posamezne liste na drevesu.

1. dar modrosti  •  Izogibam se vsakega greha.
2. dar umnosti  •  Iskreno svetujem vsakemu, ki dvomi.
3. dar svéta  •  Z naporom svojega uma odkrivam Božje sledi v svetu.
4. dar moči  •  Z vsakdanjo molitvijo posvečujem svoje delo in svoj čas.
5. dar vednosti  •  Učim se razločevati med dobrim in hudim ter med dobrim in boljšim.  
6. dar pobožnosti  •  Potrpežljivo in vztrajno premagujem svoje življenjske težave.
7. dar strahu božjega •  Svoje znanje širim z veseljem in zdravo radovednostjo.
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Dopolni s pojmi, ki jih prepoznaš v pripisanih svetopisemskih odlomkih.

Svetemu Duhu sem hvaležen, ker … 

mi  (Rim 8,26);

me  (1 Jn 2,27);

mi razodeva  (Jn 16,13–15);

me  (Ef 3,16);

mi daje  (Apd 1,8).

Poveži	se	z	Njim!

Dihaj v meni, Sveti Duh, da bom sveto mislil.

Preplavi me, Sveti Duh, da bom sveto delal.

Privabi me, Sveti Duh, da bom sveto ljubil.

Okrepi me, Sveti Duh, da bom svetost varoval.

Varuj me, Sveti Duh, da svetosti ne bom nikdar zgubil.

       Sv. Avguštin

Pusti	sled!
Izberi in zapiši enega izmed sadov Svetega Duha in si v prihodnjem tednu še posebej prizadevaj za njegovo uresničevanje!
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Ali veš?

VI
Post	=	izziv	+	priložnost.

6. POSTNI ČAS

Postni čas je čas priprave na največji krščanski praznik – veliko 
noč. Tudi začetek postnega časa je določen z datumom velike 
noči (nedelja po prvi polni pomladanski luni). Začne se torej na 
pepelnično sredo oziroma pepelnico. Postni čas vključuje 
šest postnih nedelj. Peta postna nedelja se imenuje tiha nedelja 
(ker na ta dan ni cerkvenega petja), šesta postna nedelja pa se 
imenuje cvetna nedelja (takrat blagoslavljamo butarice in zelenje). 
Liturgična barva postnega časa je vijolična. Pri sveti maši  
v tem času cerkvenega leta ne pojemo aleluje in ne molimo slave.

Čas posta kristjane vabi k osebni in občestveni 
pripravi na veliko noč. To je obdobje, ko se vsak zamisli 
nad seboj in svojimi dejanji ter jih skuša ponovno uskladiti z Božjo 
voljo, ki se najbolj prepozna po molitvi in besedah Svetega pisma.  
Taka dejanja imenujemo tudi osebno spreobrnjenje. 

Kaj pa ti misliš?
Izberi eno izmed postaj križevega pota, na kateri najbolj prepoznaš samega sebe. Nariši jo (vključi tudi sebe). 
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Po premisleku se odloči, kaj boš spremenil v svojem odnosu do sebe ali do drugega, do svojega dela, razvad …  
Odločitev naj bo konkretna in dosegljiva z vztrajnostjo in voljo. V tabeli označi, kako ti uspeva. 

MOJA POSTNA ODLOČITEV JE:

Polja pobarvaj v skladu z barvno legendo.

uspelo

delno uspelo

ni uspelo

pon tor sre čet pet sob
1. teden / PUST
2. teden
3. teden
4. teden
5. teden 
6. teden
veliki 
teden

zadnja večerja Jezus umre
molitev 

blagoslov

Izpolni zlogovnico. Rešitve po zlogih vpiši v tabelo. V označenih poljih boš dobil ime četrte postne nedelje.

1. Kako imenujemo zgradbo, v kateri je stanoval tudi Kajfa, na njenem dvorišču pa je Peter zatajil Jezusa? /AAAČLP/
2. Napiši ime dežele, kamor se je ob Herodovem preganjanju zatekla Sveta družina. /IEGPT/
3. Kako je bilo ime Marijini sestri, ki je v Lazarjevi hiši stregla Jezusu? /AAMRT/
4. V Jn 4,42 najdemo naziv, ki ga ljudje pogosto namenjamo Jezusu. Vpiši ga. /EEIODKNRŠ/ 

1. x

2. x

3. x

4. x
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Poveži	se	z	Njim!

O Bog, naš Odrešenik, 
spreobrni nas in nas 
pritegni k sebi. Postni 
čas nam bo v korist, 
če nas boš ti vzgajal 
s svojim zveličavnim 
naukom. Po Kristusu, 
našem Gospodu. Amen.

Pusti	sled!
Uresničuj svojo odločitev in svoj uspeh spremljaj ter 
ga vrednoti s pomočjo tabele na prejšnji strani.  


