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V TEŽAVAH SMO POVEZANI 

17. enota, str. 71–73 
  

 
 

 

 

Težko si predstavljamo, da bi med nedeljsko sv. mašo v našo cerkev vlomili tujci 
in bi pretepli vse, ki smo pri maši. Še težje si predstavljamo, da bi po tem 
dejanju ti ljudje razbili oltarje, kipe in večino drugega okrasja v cerkvi. Skoraj 
nemogoče pa nam je pomisliti, da bi nas pri sv. maši ali na poti tja lahko ubili. 
Vendar se na žalost to dogaja po svetu še danes, vsak dan, v veliko državah 
sveta, predvsem v Afriki in Aziji. 
 

Preganjanje kristjanov se je začelo že v Jezusovem času. In na žalost se do 
danes ni nikoli prenehalo. V mnogih državah sveta kristjane preganjajo zaradi 
njihove vere, nad njimi izvajajo različne vrste nasilja, jih zapirajo v zapore in 
taborišča, jim uničujejo svete predmete in podirajo cerkve … 
 

V prvih stoletjih krščanstva so imeli kristjani »tajno« znamenje, s katerim so si 
med seboj povedali, da so verni. Eden je narisal eno črto, drugi pa je z drugo 
črto sliko dopolnil. Tako so se med seboj prepoznali in vedeli, da niso nevarni 
drug drugemu. Ta simbol je najstarejše in najbolj pogosto znamenje za Kristusa.  

Že veš, o katerem simbolu govorim? Reši puzzle in našel boš odgovor 😉 
 

 

 
 

 V učbeniku na strani 80 si preberi zgodbo o Nataši in Sergeju.  
      Preberi tudi ostalo besedilo na straneh 81, 82 in 83, ker ti bo pomagalo pri  

      odgovarjanju na vprašanja v delovnem zvezku 😊. 
 

 Če te zanima še več informacij glede preganjanja kristjanov po svetu, si lahko 
o tem prebereš še tole ali pa pogledaš kratek video.   
 
 

https://im-a-puzzle.com/kaj_je_skrivno_znamenje_prvih_kristjanov__3a1pmhde6.puzzle
https://katoliska-cerkev.si/porocilo-open-doors-2020-eden-od-osmih-kristjanov-zrtev-verskega-preganjanja
https://da-dk.facebook.com/AleteiaSI/videos/preganjanje-kristjanov/203507050703300/
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 V delovnem zvezku reši naloge na strani 71 in 72 ter odgovori na vprašanja 
na strani 73. 
 
 

 

 
Vsak večer, preden zaspiš, se Jezusu zahvali za vsaj eno lepo stvar, ki si jo 
doživel čez dan. Prosi Jezusa, naj ti pomaga, da bi bil dober kristjan.  
 

 

 

 


