
Adventna duhovna obnova: Zoom, 12. 12. 2020 

Katehistinje in katehisti  

 

DVA ANDVENTNA LIKA: MARIJA in JANEZ KRSTNIK 

 

1. PREMIŠLJEVANJE: Marijina podoba v meni – Lk 1,26-38 

 

+ VESELI SE, MARIJA! – Veselje v katehetu (R. Cué) 

+ MARIJIN KAIROS – Katehetov kairos 

 

 Kje ali kaj ali kdo je vir tvojega veselja? Kako je trenutno s tvojim 

veseljem? – pogovori se o njem s Svetim Duhom. 

 Izreci spet svoj »da« Bogu; izprazni se zanj, da se lahko v tebi »ušotori« 

Očetovo veselje. 

 Kdaj in ob čem v katehezi doživljaš največ veselja? 

 

 

2. PREMIŠLJEVANJE: Podoba Janeza Krstnika v meni 

 + Kdo ali kaj prihaja za menoj?! 

 + Kdo sem? Kot katehistinja, katehet, mati, oče … 

+ Včasih me besede izražajo drugače kot življenje; koliko »iskren« sem v učilnici. 

 

V molitvi (pogovor z Jezusom) odgovori na  vprašanje tako, da si napišeš konkreten seznam in 

se ob njem pogovoriš z Gospodom, ki želi priti k tebi, biti sprejet: 

KDO     ali  KAJ /je ostal-o/ ostaja za menoj? 

Okus po  KOM     ali po   ČEM  /je ostal/ ostaja za menoj? 

KOMU    in   KAKO  

/sem pripravljal/ pripravljam pot do Gospoda in POT Gospoda k njemu? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

V veri sprejmi besedo, da je Kristus sredi med nami, da je tukaj, zato lahko stopiš z njim v 

pogovor. Izrazi mu vse, kar je odlomek svetega pisma v tebi vzbudil. Povej mu, kako se počutiš 

in kako doživljaš sebe, kdo misliš, da si. Prosi ga, da ti prečisti tvoje poznavanje samega sebe. 

Morda se lahko vživiš v Janezovo »vlogo« in se kot »Janez Krstnik« pogovarjaš z Njim. Povej 

mu tudi, zakaj »moraš« kdaj »igrati« pred drugimi; zlasti pred … Nato mu sebe, te osebe in 

situacije izročaj, se zahvaljuj in prosi, kar si želiš … 

 



KDO sem pred SEBOJ    …….  KDO sem pred DRUGIMI? 

Katere »MASKE« nosim    pred  KOM IN ZAKAJ?  

Kje je zate »SREDI MED VAMI«?  …….   Kako GA (ne)prepoznavaš? 
 

 

 

 


