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BOŽJE LJUDSTVO IMA SVOJE VODITELJE
Enota 27, str. 119–123

1. Zavrti si pesem Peter skala. Zraven zmoli eno od molitev.
2. Pomisli na eno od družabnih iger, ki jo imaš rad. Najdi nekoga v družini in jo/ga
povabi k igri (če sedaj nima časa, lahko igro prestaviš na kasneje). Katerih pravil se je
pri igri treba držati? Poskusi si zamisliti, da bi se igro igrali brez pravil. Bi še vedno bila
zabavna? Tako kot potrebujemo pravila, potrebujemo (če želimo doseči cilj) voditelje.
3. Tega se je zavedal tudi Jezus, ki je tudi Cerkvi dal vodstvo.
Poglej svetopisemsko zgodbo o Jezusu, ko je poklical Petra (vklopi podnaslove in jih
nastavi na slovenski jezik).
Zgodbo o tem, kako je Jezus zaupal Petru poslanstvo, pa si oglej na tem posnetku
(vklopi podnaslove in jih nastavi na slovenski jezik).
Nato si poglej še katehezo o pastirjih/voditeljih v Cerkvi, ki jo je pripravil katehet
Matjaž Kosi.
4. Za ponovitev odlomka reši zmešnjavo črk.
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5. V delovnem zvezku na strani 132 in 133 naredi nalogi. Pri tem ti je lahko v pomoč
spodnji video o papežu Frančišku (vklopi podnapise in jih nastavi na slovenski jezik).
O svojem (nad)škofu pa malo pobrskaj po internetu. Na strani 134 v zemljevid
Slovenije vpiši mesta, kjer so sedeži slovenskih škofij.
Ali veš?
… da je papeško ime vadarsko ime, ki si ga papeži izbirajo od 6. stoletja dalje.
… da so do sedaj papeži nosilo 81 različnih imen.
… da je največkrat bilo izbrano ime Janez – 21-krat.
… da se v povprečju papeško ime ponovi 3,3-krat.
… da je vseh skupaj do sedaj 264 papežev.
… da je bil papež Benedikt v svoji karieri trikrat izvoljen za papeža (torej je bilo
papeških mandatov 266.
Imena in podobe vseh papežev od Petra do sedaj.
6. Zaključna molitev
Gospod Bog, svojega služabnika papeža Frančiška si izbral za naslednika apostola
Petra in pastirja vsega svojega ljudstva. Pomagaj mu, da bo srčno vodil Cerkev po
tvoji volji. Prosimo te tudi za naše škofe, naj nas učijo, posvečujejo in vodijo k tebi.
Amen.
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