KATEKIZEMSKO IN SVETOPISEMSKO ZNANJE PRI OSNOVNOŠOLSKEM VEROUKU
* Poudarjeno besedilo = minimum minimuma (najmanj, kar mora vsak veroučenec vedeti)
* Ni pomembno, da zna veroučenec povedati prav dobesedno, ampak po smislu
V PRVIH TREH LETIH VEROUKA
1. 1/3 Cerkev je Božja hiša.
2. 1/4 (Zavetnik naše cerkve in župnije je sv. Martin / sv. križ / Marija Snežna).
3. 1/14 (Jezusova in naša mati je Marija.).
4. 1/15 (Jezus se je rodil v Betlehemu v hlevu. Praznik njegovega rojstva je božič 25. decembra.)
5. 1/17 (Božja knjiga je Sveto pismo.).
6. 1/19 (Jezus je dobri pastir.)
7. 1/20 (Obnovi Jezusovo priliko o izgubljeni ovci (Lk 15,1-7).)
8. 1/21 (Najpomembnejše krščansko znamenje je križ. Spominja nas na to, kako je Jezus umrl na Kalvariji za nas.).
9. 1/23 (Obnovi evangeljsko pripoved o Jezusovem slovesnem vhodu v Jeruzalem (Mt 21,1-10).)
10. 1/24 in 1/25 (Jezus je vstal od mrtvih. Živega so videli Marija Magdalena, učenca na poti v Emavs in mnogi drugi. Tega se spominjamo
na Veliko noč.)
11. 1/29 (Celotni svet in vesolje sta čudovito Božje delo)
12. 1/30 Pri krstu sem postal Božji otrok.
13. 2/2 (Jezus je ljubljeni Sin nebeškega Očeta. Tudi jaz sem Božji otrok.)
14. 2/2 (Bog Oče) Ob Jezusovem krstu: „Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti
Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje.“
(Lk 3,21-22)“
15. 2/2 Obnovi evangeljsko poročilo o Jezusovem krstu (Mt 3,13-17)
16. 2/3 (Kristjan sem postal pri krstu.)
17. 2/3 Krščujemo z besedami: I.., jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
18. 2/3 Jezus pošlje učence: „Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih
v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vas zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do
konca sveta.“ (Mt 28,18-20)
19. 2/4 Bog je (za mamo svojemu Sinu) izbral Marijo.
20. 2/6 Angeli so duhovna bitja. Vsak človek ima angela varuha.
21. 2/7 God imam …............... . Moj krstni nebeški zavetnik je …............................... .
22. 2/7 Dobri in plemeniti ljudje, ki so živeli iz vere, so svetniki. Spomnimo se jih 1. novembra na praznik Vseh svetih.
23. 2/8 Pogovor z Jezusom je molitev.
24. 2/11 Jezusova domovina je Sveta dežela ali Palestina.
25. 2/11 Jezusova mama je Marija, njegov varuh (rednik) pa Sveti Jožef.
26. 2/11 Jezus je bil rojen v Betlehemu. Dokler ni nastopil svojega poslanstva, je živel v Nazaretu .
27. 2/12 Marija je bila izbrana za mater Božjemu Sinu. (Njegovo spočetje je naznanil nadangel Gabrijel:) obiskal je Marijo in ji povedal,
da bo rodila Božjega Sina.
28. 2/12 Angelovo oznanilo Mariji: „Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus.
Ta bo velik in imenoval se bo Sin Najvišjega.“ (Lk 1,30-32)
29. 2/12 Obnovi evangeljsko pripoved o angelovem obisku Marije (Lk 1,26-38)
30. 2/13 Jožef je Jezusov varuh, krušni oče in rednik.
31. 2/14 Angeli betlehemskim pastirjem: „Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.“ (Lk
2,10-12)
32. 2/16 Jezus je na svatbi v galilejski Kani vodo spremenil v vino. Tako je naredil prvo znamenje – čudež in učenci so verovali v Jezusa.
33. 2/16 Marija služabnikom v galilejski Kani: „Kar koli vam reče, storite.“ (Jn 2,5b)
34. 2/16 Obnovi evangeljsko poročilo o svatbi v galilejski Kani (2,1-11).
35. 2/17 Obnovi evangeljsko poročilo o čudežnem ulovu rib (Lk 5,1-7).
36. 2/17 in 2/18 in 2/19 Jezus je naredil tudi druge čudeže: čudežni ulov rib, pomiritev viharja, pomnožitev petih hlebov in dveh
rib; in še mnoge....
37. 2/18 Obnovi evangeljsko poročilo, kako Jezus pomiri vihar (Mr 4,35-41).
38. 2/19 Obnovi evangeljsko poročilo o čudežni pomnožitvi kruha (Jn 6,1-15).
39. 2/20 Molitev je pogovor z Bogom.
40. 2/20 Jezus nas je naučil molitev očenaš, (zato ji rečemo Gospodova molitev).
41. 2/21 Postni čas se začne na pepelnično sredo s pepeljenjem. Traja 40 dni.
42. 2/23 Nova zapoved ljubezni: „Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med
seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.“ (Jn 13,34-35)
43. 2/24 Jezus (dremajočim) apostolom v Getsemaniju: „Vstanite in molite, da ne pridete v skušnjavo.“ (Lk 22,40b)
44. 2/25 Jezus je za nas umrl na križu. Njegovega trpljenja in smrti se spominjamo na veliki petek.
45. 2/26 Prvi dan tedna po Jezusovem pokopu so Marija Magdalena ter učenca Peter in Janez našli grob – prazen!
46. 2/27 Jezusovega vstajenja se spominjamo na veliko noč, ki je za kristjane največji praznik.
47. 2/27 Angela ženam ob Jezusovem (praznem) grobu: „Ne bosta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Obujen je bil, kakor je
rekel! Stopita sem in poglejta kraj, kamor so ga položili. Hitro pojdita in povejta njegovim učencem: Obujen je bil od mrtvih!
Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli.“ (Mt 28,5-7)
48. 2/28 Cerkev je ustanovil Jezus. Za prvega voditelja je postavil Petra. Petrov naslednik se imenuje papež ali sveti oče.
49. 2/28 Jezus Petru obljubi oblast: „Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala. Dal ti

bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal ne zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo
razvezano v nebesih.“ (Mt 16,18-19)
50. 2/29 Jezus Petru izroči oblast: „Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kot tile? Rekel mu je:
Da, Gospod, ti več, da te imam rad. Rekel mu je: Hrani moja jagnjeta! Spet, drugič, mu je rekel: Simon, Janezov sin, ali me
ljubiš? Rekel mi je: Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Rekel mu je: Pasi moje ovce! Tretjič mu je rekel: Simon, Janezov sin, ali
me imaš rad? Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: Ali me imaš rad? in mu je rekel: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam
rad. Jezus mu je rekel: Hrani moje ovce!“
51. 3/2 Običajno molimo zjutraj, zvečer in pri obedih.
52. 3/2 Zjutraj običajno molimo molitev Tebe ljubim, stvarnik moj.
53. 3/2 Zvečer običajno molimo molitev O Jezus, blagoslovi me.
54. 3/3 Kristjan sem postal, ko sem bil krščen.
55. 3/3 God imam …............... . Moj krstni nebeški zavetnik je …............................... .
56. 3/4 Jezus bolnim, grešnikom, obsedenim: „Pojdi, tvoja vera te je rešila!“ (Mr 10,52b)
57. 3/4 Obnovi Jezusovo priliko o izgubljenem sinu (ali priliko o izgubljeni ovci: glej 1/20) (Lk 15,11-32)
58. 3/5 Jezus je apostolom naročil, naj odpuščajo grehe.
59. 3/5 Spovedovati smejo papež, škofje in duhovniki.
60. 3/5 Sveta spoved je zakrament, pri katerem nam Bog odpušča grehe.
61. 3/5 Grehi so nam odpuščeni, če se jih kesamo.
62. 3/6 Greh je zavrnitev Boga in njegove ljubezni.
63. 3/6 Vest je notranji glas, po katerem nam govori Bog.
64. 3/6 Vest nam pove, kaj je dobro in kaj je slabo - greh.
65. 3/6 Poznamo smrtne (velike) grehe in male grehe.
66. 3/7 Bog nam odpusti vse grehe, če nam je žal.
67. 3/7 Bogu povemo, da nam je žal, z molitvijo kesanja: Moj Bog, žal mi je...
68. 3/7 Obnovi Jezusovo priliko o farizeju in cestninarju (Lk 18,10-14)
69. 3/8 Odločitev, da bi se poboljšali, imenujemo trdni sklep.
70. 3/8 Zlato pravilo: „Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim!“ (Mt 7,12)
71. 3/9 Pokora je molitev in dobro delo, ki ju opravimo po sveti spovedi.
72. 3/9 Jezus od nas pričakuje, da popravimo krivico, ki smo jo naredili.
73. 3/9 Obnovi evangeljsko poročilo o Zaheju (Lk 9,1-10)
74. 3/12 Amen pomeni Tako je ali Tako bodi.
75. 3/12 Duhovnik na začetku svete maše poljubi oltar, ker oltar predstavlja Jezusa.
76. 3/13 O Jezusovem rojstvu je pastirjem povedal angel.
77. 3/13 Angeli so na božično noč prepevali slavo Bogu.
78. 3/13 Angeli betlehemskim pastirjem: „Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje. Ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod.“ (Lk 2,10-11)
79. 3/14 Obnovi evangeljsko poročilo o Jezusovem rojstvu (Lk 2,1-16)
80. 3/15 Jezus je rekel trgovcem v templju: „Moja hiša naj se imenuje hiša molitve, vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo.“
81. 3/15 Obnovi evangeljsko pripoved o tem, kako Jezus izžene prodajalce in menjalce iz templja (Mt 21,12-17)
82. 3/15 Hišo molitve kristjani imenujemo cerkev.
83. 3/15 Oltar je miza sredi cerkve.
84. 3/16 Bog kliče/govori po Svetem pismu. (Sveto pismo je za kristjane najpomembnejša knjiga.)
85. 3/17 Del svete maše, pri katerem poslušamo Božjo besedo, se imenuje besedno bogoslužje.
86. 3/17 Evangelij imenujemo/pomeni tudi vesela novica.
87. 3/17 Duhovnik poljubi evangeljsko knjigo zato, ker je v njej zapisana Jezusova beseda.
88. 3/18 Jezus (dremajočim) apostolom v Getsemaniju: „Bedite in molite, da ne pridete v skušnjavo.“ (Mr 14,38a)
89. 3/19 Pri darovanju prinesemo na oltar kruh in vino.
90. 3/19 Molitev na križu za (svoje) ubijalce: „Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo!“ (Lk 23,34b)
91. 3/20 Pri sveti maši bom daroval: prošnje, zahvale, učenje, starše, učitelje, dobra dela, igro...
92. 3/20 Kruh postane pri sveti maši Jezusovo telo.
93. 3/20 Vino postane pri sveti maši Jezusova kri.
94. 3/21 Pri svetem obhajilu prejmemo Jezusa.
95. 3/21 Pred prejemom svetega obhajila je potrebno biti eno uro tešč.
96. 3/22 Ko oznanjamo Jezusov nauk, smo njegove priče.
97. 3/00 Obnovi evangeljsko poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti (prim. Mr 14 - 15)
98. 3/24 Jezus je pred svojim trpljenjem z učenci obhajal zadnjo večerjo – prvo sveto mašo.
99. 3/24 Dan zadnje večerje (in postavitve svete evharistije) se imenuje veliki četrtek.
100. 3/25 Jezus je vstal od mrtvih v nedeljo, prvi dan v tednu.
101. 3/25 Največji krščanski praznik je praznik Jezusovega vstajenja ali velika noč.
102. 3/25 Obnovi evangeljsko pripoved o nejevernem Tomažu (Jn 20,24-29)
103. 3/26 Jezus je apostolom pred vnebohodom obljubil, da bo ostal z njimi do konca sveta.
104. 3/26 Posvečene hostije hranimo v cerkvi v tabernaklju; v znamenje tega gori pri tabernaklju večna lučka.
105. 3/27 Praznik prihoda Svetega Duha se imenuje Binkošti.
106. 3/27 Sveti Duh se je apostolom prikazal v podobi plamenov.
107. 3/27 Obnovi svetopisemsko poročilo o prihodu Svetega Duha (Apd 2,1-8)
108. 3/28 Marija je postala naša mati pod križem.
109. 3/28 Besede s križa Mariji in Janezu: „Žena, glej, tvoj sin!“ „Glej, tvoja mati!“ (Jn 19,26c.27b)
110. 3/29 „Jaz sem luč sveta!“ je rekel Jezus.

DODATNA VPRAŠANJA V LETU SPRAVE IN EVHARISTIJE
I. Jezusov oče je Bog.
II. Jezus ni (bil) le človek, ampak pravi Bog.
III. Naša župnijska cerkev je …................ ; naš župnik je …................. .
IV. Kristjani se zberemo k sveti maši vsaj vsako nedeljo in zapovedan praznik.
V. Pri sveti maši sodelujemo (pojemo, molimo, poslušamo); drugega ne delamo nič.
VI. S smrtnim grehom ne smemo prejeti svetega obhajila.
VII. Če kakšnega smrtnega greha nočemo povedati, taka spoved ni prava.
VIII. Obnovi evangeljsko poročilo o Jezusovem vstajenju (Lk 24,1-49).
IX. Obnovi evangeljsko poročilo o enem izmed Jezusovih čudežev.
X. Obnovi evangeljsko poročilo o Jezusovi zadnji večerji (Mt 26,17-35).
XI. Sedmi dan stvarjenja: „Tako sta bila narejena nebo in zemlja in vsa njuna vojska. Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je naredil, in
počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil. Blagoslovil je sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival od vsega svojega dela,
ki ga je storil, ko je ustvarjal.“ (1 Mz 2,1-3) (*je pri 7.r. 1. lekcija)
XII. Postavitev zakramenta odpuščanja: „Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu
pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci
so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.«
In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite,
so jim zadržani.“ (Jn 20,19-23) (govora o zakramentu sprave je v: 8.r. 20.lekcija ter 5.r. )
V LETIH VEROUKA OD 4. DO 9. RAZREDA
1. 4/1 Vse stvarstvo, vdini in nevidni svet, je ustvaril Bog; zato mu rečemo Stvarnik.
2. 4/1 Človeka je Bog ustvaril po svoji podobi.
3. 4/2 Vsak človek se rodi z izvirnim grehom, ki izvira iz začetka človeštva.
4. 4/2 Grehi so mali in veliki ali smrtni.
5. 4/2 Veliki greh stori, kdor ne posluša Boga v veliki stvari, premišljeno (vede) in prostovoljno (neprisiljeno).
6. 4/3 Glas vesti mi pravi: „Delaj dobro, varuj se slabega!“
7. 4/3 Vest je notranji glas, po katerem mi govori Bog.
8. 4/4 O ljubezni do sovražnikov nam Jezus pravi: „Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega
Očeta, ki je v nebesih.“ (Mt 5,44-45)
9. 4/6 Bog Mojzesu pove svoje ime: „Jaz sem Jahve, vaš Bog, rešitelj in vodnik.“
10. 4/6 Bog se razodene Mojzesu: „Jaz sem Jahve, Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Dobro sem videl
stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal, kako vpije zaradi priganjačev; da, poznam njegove bolečine.“ (2 Mz 3,6a.7; prim
2 Mz 3,14-15)
11. 4/6 Božja skrb za nas in za ves svet je Božja previdnost.
12. 4/7 Največji dogodek v življenju Izraelskega naroda je rešitev iz Egipta. V spomin na to vsako leto praznujejo veliko noč – pasho.
13. 4/7 Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje je njegova velikonočna skrivnost.
14. 4/8 Božje zapovedi so pravila življenja.
15. 4/8 Sklenitev (stare) zaveze na Sinaju Jezus dopolni z novo zavezo, ki jo sklene s svojo daritvijo na križu.
16. 4/8 Božje ljudstvo nove zaveze smo kristjani.
17. 4/9 Izraelci so 40 let potovali v obljubljeno deželo.
18. 4/9 Končni cilj našega življenja so nebesa.
19. 4/10 Sveto pismo je sestavljeno iz več knjig: 45 knjig stare zaveze in 27 knjig nove zaveze; skupaj 72 knjig.
20. 4/11 Preroki so Božji poslanci.
21. 4/11 Nepopolno kesanje je iz strahu pred kaznijo in podobnih razlogov, popolno kesanje pa je, ko nam je resnično žal – to je kesanje iz
ljubezni.
22. 4/11 Vidno znamenje spreobrnjenja je sveta spoved.
23. 4/13 S priliko o usmiljenem Samarijanu nam Jezus pove, da je naš bližnji vsak človek.
24. 4/13 Največja zapoved: „Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva
zapoved. Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.“ (Mt 22,37-39)
25. 4/14 Prva Božja zapoved nas uči, da je Bog samo eden.
26. 4/14 Vera je trdno prepričanje, da Bog je. Zato mu dajemo prvo mesto v življenju.
27. 4/15 Veruj v enega Boga pomeni tudi, da (samo) Boga molimo in častimo.
28. 4/15 Knjiga psalmov je zbirka molitev v obliki pesmi.
29. 4/15 Blebetanje pri molitvi: „Pri molitvi pa ne blebetajte, kakor pogani; mislijo namreč, da bodo uslišani, če bodo veliko govorili. Ne
postanite jim podobni, saj vaš Oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite.“
30. 4/16 Drugo Božjo zapoved spolnjujemo tako, da vedno in povsod spoštljivo izgovarjamo Božje ime, pa tudi ime Marije in
svetnikov, svetih krajev in svetih reči.
31. 4/17 Izraelci praznujejo soboto kot Gospodov dan z branjem Svetega pisma in počitkom.
32. 4/17 Kristjani praznujemo kot Gospodov dan nedeljo, ker je na nedeljo – prvi dan tedna – Jezus vstal od mrtvih in poslal
Svetega Duha.
33. 4/17 Nedeljo najlepše praznujemo tako, da sodelujemo pri sveti maši. To je naša prva nedeljska dolžnost.
34. 4/17 Prvi del svete maše je besedno bogoslužja, drugi del pa evharistično bogoslužje.
35. 4/18 Krščansko praznovanje nedelje in zapovedanih praznikov vsebuje sodelovanje pri sveti maši in praznični počitek (da po
nepotrebnem ne opravljamo težkih del in del, ki ovirajo praznovanje).
36. 4/18 Zapovedani prazniki, ki jih praznujemo kakor nedelje, so: Gospodovo rojstvo ali božič, svete Rešnje telo in kri ali telovo,

Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren ter Vsi sveti.
37. 4/19 Četrta Božja zapoved je edina z obljubo: Kdor bo spoštoval starše, bo srečen.
38. 4/19 Svoje starše spoštujemo zato, ker so nam dali življenje.
39. 4/19 Starše spoštujemo tako, da jih imamo radi, smo jim hvaležni, jih ugogamo in zanje molimo. Kadar starši potrebujejo pomoč, jim
pomagamo in skrbimo zanje.
40. 4/20 Bog je gospodar življenja.
41. 4/20 Vsako življenje je sveto od prvega trenutka v materinem telesu pa do zadnjega diha.
42. 4/20 Svoje življenje in življenje drugega varujemo tako, da skrbimo za zdravje in se ogibamo nevarnosti, ki ogrožajo zdravje in
življenje.
43. 4/21 Bog nam daje šesto zapoved „Ne nečistuj!“, da bi spoštovali človeško telo in njegove sposobnosti.
44. 4/23 Bog daje sedmo in deseto zapoved „Ne kradi!“ in „Ne želi svojega bližnjega blaga!“, da bi ljudje spoštovali lastnino,
dobrine, dostojanstvo in pravice bližnjega.
45. 4/23 Pravica do osebne lastnine ali imetja je ena od človekovih pravic.
46. 4/23 Sedma Božja zapoved „Ne kradi!“ pomeni tudi, da ne smemo biti sebični, zapravljivi ali skopi, ter da ne smemo goljufati, narediti
škode in da moramo izposojeno ali najdeno vrniti.
47. 4/23 Dajanje: „Večja sreča je dajati, kakor prejemati.“ (Apd 20,35)
48. 4/24 Bog nam daje osmo zapoved, da bi govorili resnico in da bi nam drugi mogli vedno zaupati.
49. 4/24 Kdor laže ve, da drugače govori, kakor misli.
50. 4/24 Razkrivanje resničnih napak bližnjega brez potrebe imenujemo opravljanje, pripovedovanje izmišljenih (ali pretiranih) slabosti
bližnjega pa obrekovanje.
51. 4/24 Kdor laže na sodišču, krivo priča, kar je tudi po državnih zakonih kaznivo.
52. 4/24 Potrebno je molčati o stvareh, s katerimi bi povzročili škodo, ter o skrivnostih, ki so nam bile zaupane.
53. 4/25 Ljubiti moramo vse ljudi brez razlike glede na barvo kože, vero, narodnost, jezik, spol...
54. 4/25 Nova zapoved ljubezni: „Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med
seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.“ (Jn 13,34-35)
55. 4/25 (Apostol) Janez o resnični ljubezni: „Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici.“ (1 Jn 3,18)
56. 4/27 Jezus nas bo sodil po dobrih delih.
57. 4/27 Očiščevanju po smrti pravimo vice.
58. 4/27 Kdor bi umrl v smrtnem grhu nespokorjen, bi bil pogubljen. Pogubljenju pravimo pekel, ko si večno ločen od Boga. To je
največja nesreča, ki lahko doleti človeka.
59. 4/27 Nebesa, kjer bomo pri Bogu večno srečni, so cilj našega življenja.
60. 4/27 Sodba in vstajenje: „In tisti, ki so delali dobro, bodo odšli v vstajenje življenja, tisti pa, ki so delali hudo, v vstajenje obsodbe.“ (Jn
5,29) „Ti (krivični) pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.“ (Mt 25,46)
61. 5/1 Vidni svet sporoča, da obstoja njegov Stvarnik.
62. 5/2 Bog se nam razodeva po znamenjih. Mojzesu je Bog spregovoril po znamenju gorečega grma.
63. 5/2 Križ je najpomembnejše krščansko znamenje. Spominja nas, da nas je Jezus na križu odrešil.
64. 5/2 Golob je (v Svetem pismu) znamenje Svetega Duha.
65. 5/2 Oko v trikotniku je znamenje Svete Trojice.
66. 5/3 Jezusova znamenja ljubezni do ljudi so zakramenti.
67. 5/4 Jezus je zbral okrog sebe 12 apostolov in mnogo učencev in učenk ter jih povezal v skupnost ali občestvo; to je Cerkev –
Božje ljudstvo nove zaveze. Ustanovil jo je Jezus.
68. 5/4 Jezusovo delo odrešenja nadaljuje Cerkev.
69. 5/5 Krst je prvi in najpotrebnejši zakrament. Pri krstu postanemo Božji otroci. Vtisne nam neizbrisno duhovno znamenje
Božjega otroštva. Zato ga prejmemo le enkrat v življenju.
70. 5/5 Pri krstu postanemo člani Božjega ljudstva – Cerkve.
71. 5/5 Krstitelj pokliče krščenca po imenu, mu trikrat oblije glavo s krstno vodo in govori: „I, jaz te krstim v imenu Očeta in Sina
in Svetega Duha.“
72. 5/5 Krstitelj je lahko škof, duhovnik ali diakon; v sili pa lahko (tudi z navadno vodo) krsti vsak človek.
73. 5/6 Božjemu življenju v nas pravimo posvečujoča milost. Prvič jo prejmemo pri krstu. Če jo z grehom izgubimo, jo obnovimo s
kesanjem in sveto spovedjo.
74. 5/6 Trta in mladike: „Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti
ničesar.“ (Jn 15,5)
75. 5/7 Jezus pošlje učence: „Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence.
Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vas zapovedal! In glejte: jaz sem
z vami vse dni do konca sveta.“ (Mt 28,18-20)
76. 5/7 Jezusovo naročilo oznanjati evangelij po vsem svetu danes nadaljujejo misijonarji: duhovniki, redovniki in laiki, možje in žene.
77. 5/7 Cerkev je razširjena po vsem svetu. To pomeni, da je katoliška – kar pomeni vesoljna.
78. 5/7 Kristjani pri krstu postanemo Božji sodelavci in prejmemo krstno (skupno) duhovništvo t.u. duhovniško, učiteljsko in vodstveno
službo v Cerkvi.
79. 5/8 Apostol Pavel župnijsko občestvo primerja delovanju človeškega telesa.
80. 5/8 Župnijsko občestvo je Cerkev v malem.
81. 5/8 Duhovnik, ki vodi župnijsko občestvo, je župnik (duhovnik, ki mu pomaga, pa kaplan ali duhovni pomočnik). Škofijo, v
katero so povezane župnije, pa vodi škof.
82. 5/9 Jezus ni zdravil le telesnih bolezni, ampak je grešnikom tudi odpuščal grehe.
83. 5/9 Dobrodelnost (ali diakonija ali služenje ali karitas) – zlasti bolnim in ostarelim – je naloga vsakega kristjana.
84. 5/9 Cerkvena dobrodelna ustanova je Karitas.
85. 5/9 Za lajšanje nevarne bolezni ali starosti imamo zakrament bolniškega maziljenja.
86. 5/9 Bolniško maziljenje: „Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem imenu
pomazilijo z oljem. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo obudil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.“ (Jak 5,14-

15)
87. 5/10 Času pred Jezusovim rojstvom pravimo pred našim štetjem ali še bolje pred Kristusom (pr. Kr.). Z Jezusovim rojstvom pa se
začenja naše štetje ali še bolje čas po Kristusu (po Kr.).
88. 5/10 Ob dovršitvi sveta in človeške zgodovine bo Jezus ponovno prišel.
89. 5/10 Cerkveno leto začnemo z adventnim časom. Advent pomeni prihod. Bogoslužna barva je vijoličasta.
90. 5/10 Adventni venec s štirimi svečami predstavlja štiri adventne nedelje.
91. 5/10 Pripravljenost na Jezusov prihod: „Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.“ (Lk 12,40)
92. 5/11 Bog je Marijo obvaroval vsakega greha, zato je Brezmadežna in milosti polna, kakor jo je pozdravi nadangel Gabrijel.
93. 5/11 Vnebovzetje Device Marije ali veliki šmaren 15. avgusta je največji (in zapovedan) Marijin praznik.
94. 5/11 Marija ni boginja. Mariji se priporočamo, da pri Bogu prosi za nas, in jo skušamo posnemati v ljubezni do Boga in vseh ljudi.
95. 5/12 Jezus se je rodil v Betlehemu. Njegova domovina je Palestina, ki ji pravimo tudi Sveta dežela. Njeni prebivalci so (v večini)
Izraelci ali Judje.
96. 5/12 Sveti večer 24. 12. je začetek božičnega praznika: postavimo jaslice, blagoslovimo dom in gremo k sveti maši.
97. 5/13 Jezus se je rodil in odraščal v sveti družini: z Marijo in varuhom Jožefom.
98. 5/13 Krščanska družina je mala Cerkev, saj je prva šola za življenje po evangeliju.
99. 5/14 Zakrament svetega zakona si zaročenca podelita sama; duhovnik je le predstavnik Cerkve.
100. 5/14 Okrogla rinka – ki nima začetka in konca – je znamenje naskončnosti, znamenje ljubezni, ki ne mine.
101. 5/14 Zakon (poroka): „Ali niste brali, da ju je Stvarnik na začetku ustvaril kot moža in ženo in rekel: Zaradi tega bo mož zapustil
očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil,
tega naj človek ne ločuje.“ (Mt 14,3-6)
102. 5/15 Jezus je živel v uboštvu, čistosti (neporočenosti) in pokorščini nebeškemu Očetu; To so trije evangeljski (na)sveti, dani za vse
kristjane. Po teh treh svetih še posebej živijo redovniki in redovnice.
103. 5/17 Preizkušnja, ki človeka zapeljuje v greh, je skušnjava.
104. 5/17 Skušnjave premagujemo s postom, zaupanjem v Boga, molitvijo; upreti se ji moramo takoj na začektu.
105. 5/17 Postni čas se začne na pepelnično sredo (pepelnico). Traja 40 dni. Zadnji teden pred veliko nočjo pa se imenuje veliki teden.
106. 5/18 Bog je usmiljeni Oče, ki nas vedno pričakuje (vedno je pripravljen odpustiti) in želi, da se spreobrnemo.
107. 5/18 Na sveto spoved se pripravimo s spokornim bogoslužjem v skupini ali sami z branjem Božje besede, molitvijo, izpraševanjem
vesti...
108. 5/19 Cerkveno leto doseže svoj višek v svetem velikonočnem tridnevju: veliki četrtek – zadnja večerja, veliki petek – Jezusova smrt,
velika sobota – Jezus v grobu; na soboto zvečer in v nedeljo pa praznujemo največji krščanski praznik veliko noč – praznik
Jezusovega vstajenja, ko imamo navadno tudi vstajenjsko procesijo.
109. 5/20 Sveta maša ima dva glavna dela: besedno bogoslužje in evharistično bogoslužje ter kratek začetni in sklepni obred.
110. 5/22 Jezus je ustanovil sveto evharistijo – ki je najsvetejši zakrament – med zadnjo večerjo na veliki četrtek.
111. 5/22 Po Jezusovih besedah postaneta kruh in vino Jezusovo telo in kri; tako je Jezus najbolj navzoč med nami.
112. 5/22 Evharistična molitev – med katero mašnik kliče Svetega Duha, da posveti darove kruha in vina in izgovarja Jezusove besede – je
središče celotne svete maše.
113. 5/22 Postavitev maše in mašništva: „In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: To je moje telo, ki se daje za
vas. To delajte v moj spomin. Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se
preliva za vas.“ (Lk 22,19-20)
114. 5/23 Pod evharistično podobo kruha je jezus med nami trajno navzoč. Zato sveto Rešnje telo (svete hostije) spoštljivo hranimo
v tabernaklju in ga častimo.
115. 5/23 Velikonočni čas se začne z velikonočno vigilijo (na veliko soboto zvečer) in traja 50 dni.
116. 5/24 Na binkošti so apostoli prejeli Svetega Duha in pogumno začeli oznanjati Jezusov nauk.
117. 5/24 Svetega Duha prejmemo že pri krstu; prejmemo ga tudi pri birmi, ki je potrditev in okrepitev krstne milosti. Birma nam vtisne
neizbrisno duhovno znamenje. Po birmi naj bi še bolj bili Jezusove priče v svetu.
118. 5/24 Petrov odgovor (množici) na binkošti: „Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti
119. 5/25 Tri Božje osebe Oče, Sin in Sveti Duh so Sveta Trojica in en sam Bog. Kristjani (po božje) molimo in slavimo vse tri osebe
Svete Trojice.
120. 5/25 (Sveta Trojica) Ob Jezusovem krstu: „Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo.
Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam
veselje.“ (Lk 3,21-22)
121. 5/26 Tisti, ki jih Bog posebej pokliče v svojo službo (misijonarji - laiki, redovniki, duhovniki, katehistinje itd.), imajo duhovni poklic.
122. 5/26 Zakrament svetega mašniškega posvečenja ali svetega reda, ki vtisne neizbrisno znamenje, ima tri stopnje. Te tri stopnje
duhovništva so: diakon, duhovnik, škof.
123. 5/27 Naslednik apostola Petra je rimski škof – papež, ki je vrhovni pastir Cerkve; vsi škofje pa so nasledniki apostolov in se
imenujejo škofovski zbor.
124. 5/27 Jezus Petru obljubi oblast: „Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala.
Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal ne zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal
na zemlji, bo razvezano v nebesih.“ (Mt 16,18-19)
125. 5/28 Z molitvijo prosimo za Božje varstvo. Zato blagoslavljamo ljudi in njihove dobrine. Blagoslov je vidno znamenje Božje
naklonjenosti.
126. 6/1 Abram je vzor vernika, ker je Bogu neomajno zaupal in odšel na pot.
127. 6/2 Bog sklene z Abramom zavezo (takrat mu spremeni tudi ime v Abraham = oče ljudstev); podobno sklepa zavezo z vsakim
človekom.
128. 6/4 Kakor očaka Jakoba tudi nas Bog spremlja in varuje v življenju.
129. 6/5 Svoboda je sposobnost izbirati med slabim in dobrim; čim bolj se nam uspe odločati za dobro, tem bolj smo svobodni.
130. 6/6 Ne le Izraelci (zlato tele), tudi danes imajo ljudje malike: od raznih oblik lahkovernosti, horoskopov in vedeževanja … do tega, da
je nekomu malik avto ali računalnik.
131. 6/8 Kakor s kraljem Davidom ima Bog z vsakim človekom življenjski načrt. Okrivamo ga v molitvi, premišljevanju Božje besede in

pogovoru z izkušenimi in modrimi ljudmi.
132. 6/10 Modrost je, da se v življenju znamo prav odločati.
133. 6/11 Bog govori v srcu vsakega človeka. Sliši pa ga le tisti, ki je odprtega in čistega srca. Marija nas uči poslušati Božji glas.
134. 6/11 Angelov pozdrav Mariji in angelovo oznanilo Mariji: „Angel je vstopil k njej in rekel: Pozdravljena, obdarjena z milostjo,
Gospod je s teboj! Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: Ne boj se, Marija,
kajti našla si milost pri Bogu. Glej spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega.“
(Lk 1,28-32)
135. 6/12 Pravični Jožef je bil varuh svete družine; ljudje pa so ga imeli za Jezusovega očeta.
136. 6/13 Jezusov brat, sestra, mati: „Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.“ (Mr 3,35)
137. 6/13 Kdo gre v nebeško kraljestvo: „Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje
voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.“ (Mt 7,21)
138. 6/14 Jezus je prve učence poklical ob Galilejskem (Genezareškem) jezeru. Prvi učenci so bili ribiči: brata Simon (oziroma Peter) in
Andrej, ter brata Jakob in Janez.
139. 6/14 Vseh apostolov je bilo 12.
140. 6/15 Prava pomoč ne pričakuje plačila.
141. 6/15 Kaj smo Jezusu storili - sodba: „Resnično, povem vam: Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni
storili.“ (Mt 25,40)
142. 6/17 Ljubezen do sovražnikov: „Ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas
preklinjajo, in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami.“ (Lk 6,27-28)
143. 6/18 Učenci so v začetku imeli sporočilo o Jezusovem vstajenju za blebetanje in mu niso verjeli.
144. 6/18 Angel ženam ob Jezusovem (praznem) grobu: „Kaj iščeta živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen!“ (Lk 24,5)
145. 6/18 Jezusov velikonočni pozdrav (učencem): „Mir vam bodi!“ (Jn 20,19)
146. 6/19 Najstarejši ohranjeni zapis o postavitvi svete maše je zapis apostola Pavla v 1. pismu Korinčanom.
147. 6/19 Kristus je navzoč pri vsaki sveti maši pod podobo kruha in vina.
148. 6/19 Središče svete maše je evharistična molitev, ko Kristus po duhovnikovih besedah kruh in vino spremeni v svoje telo in kri.
149. 6/19 Gospodov kruh in vino (obhajilo) lahko prejmemo tudi nevredno, kar je velik greh proti Gospodu.
150. 6/19 Zgradba svete maše: začetni obred, besedno bogoslužje, evharistično bogoslužje, sklepni obred.
151. 6/19 Postavitev maše in mašništva (najstarejši zapis): „Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga
razlomil in rekel: To je moje telo za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako je vzel tudi kelih po večerji in rekel: Ta kelih
je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin.“ (1 Kor 11,23-25)
152. 6/19 Nevredno obhajilo: „Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh in pil ta Gospodov kelih, se bo pregrešil nad Gospodovim telesom in
krvjo. Naj torej vsak sebe presodi in tako je od tega kruha in pije iz keliha, kajti kdor je in pije, je in pije svojo obsodbo, če ne
razpoznava telesa.“ (1 Kor 11,27-28)
153. 6/20 Binkošti so rojstni dan Cerkve, ki jo sestavljamo vsi krščeni.
154. 6/20 Prihod Svetega Duha: „Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se
zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Napolnjeni so
bili s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.“ (Apd 2,2-4)
155. 6/20 Jezus pošlje učence: „Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence.
Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vas zapovedal! In glejte: jaz sem
z vami vse dni do konca sveta.“ (Mt 28,18-20)
156. 6/21 Člani župnijskega pastoralnega sveta skupaj z župnikom skrbijo za ustrezno oznanjevanje evangelija in vsestransko
sodelovanje v župniji.
157. 6/21 Življenje prvih vernikov (2): „Množica teh, ki so sprejeli vero, je imela kakor eno srce in eno dušo. Nihče ni trdil, da je to, kar
ima, njegova last, temveč jim je bilo vse skupno. Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost
je bila nad vsemi. Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja. Lastniki, ki so prodajali zemljišča ali hiše, so prinašali izkupiček ter ga
polagali k nogam apostolov; in sleherni je od tega dobil, kar je potreboval.“ (Apd 4,32-35)
158. 6/22 Apostol Pavel pravi, da je naše telo tempelj Svetega Duha.
159. 6/22 Vsi ljudje smo ustvarjeni bo Božji podobi – po podobi svojega Stvarnika.
160. 6/22 Bog nas vabi k čistemu življenju: spodbuja nas, da svojega telesa in telesa drugega človeka ne izkoriščamo ali zlorabljamo.
161. 6/23 Sveta brata Ciril in Metod sta apostola Slovanov: oznanjala sta jim evangelij v domačem jeziku, prevedla bogoslužne knjige itd.
162. 6/23 Sveti Maksimiljan Kolbe, poljski redovnik minorit, mučenec, je v koncentracijskem taborišču v Auschwitzu prostovoljno dal
življenje za jetnika, obsojenega na smrt, ki je imel družino.
163. 6/24 V Cerkvi je veliko redov, ki skušajo pomagati bližnjemu v stiski (Misijonska družba ali Larazisti, Usmiljeni bratje, Hčere
krščanske ljubezni ali Usmiljenke, Marijine sestre čudodelne svetinje, Misijonarke ljubezni) in veliko dobrodelnih ustanov
(Karitas, Vincencijeve konference, Vera in luč, Bratstvo bolnikov in invalidov, Zveza dobrote itd.).
164. 6/24 V diakonsko službo v Cerkvi so postavljeni tisti, ki želijo služit bližnjim.
165. 7/1 Bog je ustvaril človeka šesti dan, sedmi dan pa je počival: blagoslovil je sedmi dan in ga posvetil.
166. 7/1 Stvarjenje človeka: „Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril.“ (1 Mz
1,27)
167. 7/1 Sedmi dan stvarjenja: „Tako sta bila narejena nebo in zemlja in vsa njuna vojska. Sedmi dan je Bog dokončal delo, ki ga je
naredil, in počival je sedmi dan od vsega dela, ki ga je storil. Blagoslovil je sedmi dan in ga posvetil, kajti ta dan je počival od
vsega svojega dela, ki ga je storil, ko je ustvarjal.“ (1 Mz 2,1-3)
168. 7/1 Sveto pismo nima namena opisovati podrobnosti o nastanku sveta. Na preprost in pesniški način pa nam razkriva, da je Bog
njegov stvarnik.
169. 7/2 Bog je ustvaril človeka za to, da bi bil srečen.
170. 7/3 Znanosti, ki raziskujejo človeka in njegov nastanek, ugotavljajo, da je bil človek že od vsega začetka veren.
171. 7/3 Monoteizem je vera v enega Boga, politeizem pa vera v več bogov.
172. 7/4 Muslimani, Judje in kristjani vsi verujemo v enega Boga Stvarnika ter imamo Abrahama za svojega očaka
173. 7/4 Začetnik budizma je Buda, začetnik islama pa Mohamed.

174. 7/4 Muslimani (islam), ki jih je na svetu za kristjani največ, imajo za sveto knjigo Koran ter Boga stvarnika imenujejo Alah
(=Mogočni).
175. 7/5 Vera in znanost si ne nasprotujeta.
176. 7/5 Anton Martin Slomšek je prvi Slovenec razglašen za blaženega (svetnika). Bil je duhovnik, učitelj, prvi mariborski škof in velik
narodni prosvetitelj.
177. 7/5 Ekumenizem imenujemo delo za edinost kristjanov.
178. 7/8 Bog je ustvaril človeka po svoji podobi - po Božji podobi.
179. 7/8 Spolnost brez ljubezni je kakor vrtnica v vazi brez vode.
180. 7/8 Stvarjenje človeka: „Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril.“ (1 Mz
1,27)
181. 7/9 Sveto pismo je zbirka besedil; vseh knjig je 72: 45 knjig stare zaveze in 27 knjig nove zaveze.
182. 7/9 Božjo besedo so ljudje izročali mlajšim rodovom s pripovedovanjem (ustno izročilo). Pozneje so to tudi zapisali. Bog je
svetopisemske pisatelje vodil in navdihoval, zato so knjige Svetega pisma od Boga navdinjnene.
183. 7/9 Stara zaveza pripoveduje o zgodovini Izraela pred Jezusovim rojstvom, nova zaveza pa o Jezusovem življenju in življenju
prvih kristjanov (prve Cerkve).
184. 7/10 Vest, ki povezuje srce in razum, je „kraj“, kjer se srečujemo z Bogom. Tu nam Bog govori.
185. 7/11 V življenju moramo bolj kot načrtom staršev z nami slediti Božjim načrtom?
186. 7/12 Molitev, pri kateri (v tišini ponavadi) premišljujemo, se pogovarjamo z Bogom, ga sposlušamo, se imenuje premišljevalna
molitev ali meditacija.
187. 7/12 Ko molimo in premišljujemo pred Najsvetejšim, je to češčenje ali adoracija.
188. 7/12 Osebna molitev je, ko molim sam, skupna (občestvena) pa, ko molimo skupaj; slednja je še posebej pomembna.
189. 7/13 Aramejska beseda Abba (ki je tudi prva beseda očenaša) pomeni v resnici: (ljubkovalno) „očka“.
190. 7/13 Jezus je svoje učence naučil molitev „očenaš“, (zato ji rečemo tudi Gospodova molitev).
191. 7/13 Božja ljubezen do nas je brezpogojna: nikoli ne neha, pa naj smo taki ali drugačni.
192. 7/13 Skrb za materialne stvari: „Ne skrbite za življenje, kaj boste jedli, in ne za telo, kaj boste oblekli. Saj življenje je več kot jed in
telo več kot obleka. … Zato tudi vi ne iščite, kaj boste jedli in kaj boste pili. Ne delajte si s tem skrbi! Vse to namreč iščejo narodi
sveta. Vaš Oče vendar ve, da to potrebujete. Iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo.“ (Lk, 12,22-23.29-31)
193. 7/14 Že prerok Izaija je napovedal odrešenika, ki bo Emanuel, kar pomeni „Bog z nami“.
194. 7/14 Jezus prihaja k nam po zakramentih.
195. 7/15 Aramejska beseda Mesija pomeni „Maziljenec“.
196. 7/15 Jezus se najpogosteje posveča bolnim in trpečim.
197. 7/15 Jezus živi v vsakem človeku.
198. 7/15 V tabernaklju Jezus prebiva med nami na najvidnejši način: pod podobo kruha.
199. 7/15 Skupna molitev (veličina): „Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo
uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.“ (Mt 18,19-20)
200. 7/17 Z besedami: „Ti si Peter – Skala in na to skalo bom sezida svojo Cerkev...“ Jezus Petru prvič oznani, da mu zaupa temeljno ali
najpomembnejšo službo v Cerkvi.
201. 7/17 Jezus Petru obljubi oblast: „Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala.
Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal ne zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal
na zemlji, bo razvezano v nebesih.“ (Mt 16,18-19)
202. 7/18 Ko je Jezus hodil po Galileji, se je še posebej približal bolnim in hromim pa tudi zapostavljenim in tujcem.
203. 7/18 Jezus prihaja k ljudem po oznanjevalcih, ki smo (lahko) tudi mi.
204. 7/18 Nasvet bogatemu mladeniču: „Če hočeš popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Nato pridi
in hodi za menoj! (Mt 19,21)
205. 7/19 Jezus svoje učenje podkrepi z deli, ki jim pravimo čudeži.
206. 7/19 Jezus nam s svojim odpuščanjem in ohlajanjem pokaže, da je vsak človek, tudi bolnik in grešnik, največja vrednota.
207. 7/20 Ko je Izraelski kralj Salomon (okoli 970 – 931 pr. kr.) sezidal tempelj, so vanj prenesli skrinjo zaveze, v kateri sta bili Mojzesovi
tabli Božjih zapovedi; zato je bila skrinja zaveze za Izraelce nekaj svetega.
208. 7/20 Po Božji zamisli je telo tempelj Svetega Duha.
209. 7/21 Na cvetno nedeljo se spominjamo Jezusovega slovesnega vhoda v Jeruzalem, kar ponazarja procesija z oljčnimi vejicami,
butaricami ali drugim zelenjem.
210. 7/21 Na cvetno nedeljo začnemo veliki teden, v katerem se spominjamo velikih dogodkov Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja.
211. 7/21 Na veliki četrtek (pri večerni maši) se spominjamo Jezusove zadnje večerje, višek katere je bila postavitev evharistične
daritve in duhovniške službe.
212. 7/21 Nova zapoved ljubezni: „Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite
med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.“ (Jn 13,34-35)
213. 7/21 Postavitev maše: Medtem ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: Vzemite, to je moje telo.
Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: To je moja kri zaveze, ki se preliva za
mnoge. (Mr 14,22-24)
214. 7/21 Jezus (dremajočim) apostolom v Getsemaniju: „Vstanite in molite, da ne pridete v skušnjavo.“ (Lk 22,40b)
215. 7/21 Veliki petek je dan Jezusove smrti; ta dan (edini dan v letu) ni maše, ampak bogoslužje v čast Gospodovemu trpljenju. Ta dan
je strogi post. V cerkvi postavimo božji grob.
216. 7/21Velika noč je največji praznik; veselimo se Kristusovega vstajenja. Za praznik že v soboto blagoslovimo jedila (kolač, pirhe, hren,
meso). Veliko noč praznujemo tudi z vstajenjsko procesijo.
217. 7/21 Angel ženam ob Jezusovem (praznem) grobu: „Ne čudite se! Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Bil je obujen. Ni ga tukaj.
Poglejte kraj, kamor so ga položili.“ (Mr 16,6)
218. 7/22 Lomljenje kruha doživljamo pri sveti maši.
219. 7/23 Življenje prvih vernikov (1): „Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v
duši navdajal strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse

skupno: prodajali so premoženje in imetje ter do tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in
vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje
so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje.“ (Apd 2,42-47)
220. 7/25 Bog je vse ustvaril za srečo in življenje; privošči nam, da je naše življenje veselo, lepo in zanimivo. Želi pa, da smo odgovorni,
ker le tako bomo srečni.
221. 7/25 Življenje je največja vrednota.
222. 8/1 Življenje prvih vernikov (1): „Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši
navdajal strah, zakaj po apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse
skupno: prodajali so premoženje in imetje ter do tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in
vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje
so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje.“ (Apd 2,42-47)
223. 8/3 Svetopisemske molitvene pesmi so psalmi (Knjiga psalmov).
224. 8/4 Svetopisemska (kot je zapisal apostol Janez) opredelitev za Boga je: Bog je ljubezen. (1 Jn 4,16b)
225. 8/4 Bog se nam je najbolj približal v Jezusu Kristusu.
226. 8/4 Vsi ljudje smo ustvarjeni po Božji podobi.
227. 8/4 Več, kot je v nas ljubezni, bolj smo podobni Bogu.
228. 8/5 Oblika današnjih 10 Božjih zapovedi je poenostavljena, da si lažje zapomnimo.
229. 8/5 Prve tri Božje zapovedi (prva tabla) se nanašajo na odnos do Boga, drugih sedem (druga tabla) pa se nanaša na odnose med
ljudmi.
230. 8/5 Prva Božja zapoved: „Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov
poleg mene!“ (2 Mz 20,2-3; 5 Mz 5,6-7)
231. 8/6 Vera v enega Boga nas osvobaja bogov, ki si jih v življenju sami ustvarjamo in nas zasužnjujejo.
232. 8/6 Tudi dvom v veri je za človeka nekaj običajnega.
233. 8/7 Druga Božja zapoved nas uči, da Božje ime izgovarjamo v veri, pogosto in spoštljivo.
234. 8/7 Kršitev druge Božje zapovedi je tudi preklinjanje iz navade, nekulturno govorjenje, prošnja k Bogu za slabe namene itd.
235. 8/8 V stari zavezi je bil Gospodov dan sobota – sedmi dan tedna. Kristjani pa praznujemo kot Gospodov dan nedeljo, ko je
Kristus vstal od mrtvih.
236. 8/8 Posvetiti dan Gospodu pomeni počitek, da lahko: praznujemo, se zahvaljujemo, imamo čas zase in svoje najbližje, koga obiščemo
itd.
237. 8/8 Tretja Božja zapoved: „Pazi na sobotni dan in ga posvečuj, kakor je zapovedal Gospod, tvoj Bog. Šest dni delaj in opravljaj svoja
dela, sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga.“ (5 Mz 5,12-14)
238. 8/9 Starše spoštujemo tudi tako, da vestno opravljamo svoje dolžnosti, se s starši pogovarjamo in jim zaupamo svoja razmišljanja, jim
odpuščamo, zanje molimo, smo jim blizu, ko jim je težko (zlasti, ko ostarijo ali zbolijo) itd.
239. 8/10 Največji dar, ki ga prejme človek, je življenje.
240. 8/10 Kršitev spoštovanja življenja („Ne ubijaj“) je tudi alkoholizem, kajenje, jemanje mamil, anoreksija, samomor, evtanazija
(usmrtitev bolnega, ostarelega...), nasilje, nevarna vožnja, zmerjanje, grd pogled, onesnaževanje narave...
241. 8/11 Pri odnosih med fanti in dekleti je pot od zaljubljenosti do resnične ljubezni nujna in potrebna – pa tudi naporna – in lepa.
242. 8/11 Po Jezusovem nauku je pogoj za pravilno spolnost obljuba ljubezni in zvestobe – se pravi poroka.
243. 8/11 V duši se rojeva prešuštvo: „Jaz pa vam pravim: Kdor koli gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo.“ (M5 5,28)
244. 8/11 Šesta in deveta Božja zapoved nas varujeta pred zlorabami ljubezni in spolnosti, kamor spada tudi pornografija.
245. 8/12 Sedma in deseta Božja zapoved sta namenjeni zlasti pravični ureditvi glede imetja in lastnine.
246. 8/12 Krasti pomeni tudi: vzeti nekomu dobro ime, izvajati krivično konkurenco, neodgovorno ravnati s skupno lastnino, vstopati ne
da bi plačali vstopnico, neplačevanje davkov, podkupovanje, kopiranje in podobno na črno...
247. 8/13 Laž je, ko premišljeno zavajamo v zmoto.
248. 8/13 Osma zapoved ima temelj v pričanju pred sodiščem.
249. 8/13 Včasih izpolnjujemo osmo Božjo zapoved že tako, da smo tiho.
250. 8/13 Posebna oblika laži so delne resnice ali polresnice.
251. 8/14 Zlato pravilo: „Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim!“ (Mt 7,12)
252. 8/14 Mnogi mednarodni dokumenti in državni zakoni se zgledujejo po 10. Božjih zapovedih (zlasi od 4. - 10., ki se nanašajo na
odnose med ljudmi).
253. 8/14 Iz Splošne deklaracije človekovih pravic, 18 člen: „Vsakdo ima pravico do svobode misli, vesti, veroizpovedi...“ Iz Konvencije o
otrokovih pravicah 16. člen: „... pravice in dolžnosti staršev, da otroka pri uveljavljanju te pravice usmerjajo na način, prilagojen
njegovim dolžnostim.“
254. 8/15 »Blagor« iz Jezusovih blagrov pomeni: »Srečen, kdor...«
255. 8/16 Ubog v duhu je vsak, ki se ne ponaša ošabno s svojimi sposobnostmi, marveč pozna in prizna tudi lastne omejenosti.
256. 8/16 Krotak je človek, ki se ne poslužuje nasilja.
257. 8/17 Lačen in žejen pravičnosti je tisti, ki si prizadeva za pravičnost, tudi, ko gre za pravičnost do drugih, zlasti šibkejših.
258. 8/17 Kdor je usmiljen, opazi ljudi, potrebne pomoči (in po svojih zmožnostih pomaga).
259. 8/17 Čist v srcu je tisti, ki ima dobre namene, (razmišlja dobrohotno; se pravi, da ni pokvarjen).
260. 8/18 Vsi zakramenti imajo svoj izvor od Jezusa: se pravi, da ne krščuje, birma, odpušča grehe duhovnik ampak v resnici Jezus
sam po duhovniku. Tako se v zakramentih srečamo z Jezusom.
261. 8/18 Zakramenti so posebna znamenja Božje ljubezni in bližine.
262. 8/18 Jezus pošlje učence: „Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte
jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vas zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni
do konca sveta.“ (Mt 28,18-20)
263. 8/18 Jezusova molitev za edinost: „Toda ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili
vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal.“ (Jn 17,20-21)
264. 8/19 Trije zakramenti uvajanja v krščanstvo so: krst, birma in evharistija.
265. 8/19 Trta in mladike: „Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti

ničesar.“ (Jn 15,5)
266. 8/19 Po krstu nas Bog vključi v Cerkev, nam izbriše izvirni greh, nam odpira vrata v večno življenje in nam daje novo
dostojanstvo Božjih otrok. Pri krstu smo deležni Jezusove duhovniške, preroške in kraljevske službe.
267. 8/19 Osrednje dejanje pri krstu je trikratno oblivanje z vodo; med tem krstimo z besedami. »I. (ime), jaz te krstim v imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha.«
268. 8/19 Zakrament svete birme najbolj pogosto podelijo škofje.
269. 8/19 Bistveni del obreda birme je maziljenje s krizmo.
270. 8/19 Prihod Svetega Duha: „Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.
Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Napolnjeni so bili s Svetim
Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.“ (Apd 2,2-4)
271. 8/19 Amen pomeni »Tako bodi«.
272. 8/19 Birma nas popolneje zveže s Cerkvijo in nam še bolj nalaga dolžnost, da kot Kristusove priče z besedo in dejanjem
razširjajo in branijo vero.
273. 8/19 Evharistija pomeni zahvala.
274. 8/19 Postavitev maše in mašništva: „In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: To je moje telo, ki se daje za vas. To
delajte v moj spomin. Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas.“
(Lk 22,19-20)
275. 8/19 Eden najpomembnejših dogodkov za Izraelce v stari zavezi je izhod iz Egiptovske sužnosti v svobodo. V spomin tega dogodka
obhajajo Izraelci vsako leto pasho – večerjo: jagnje, zelišča, nekvašen kruh...
276. 8/19 Med obhajanjem pashe z apostoli na veliki četrtek je Jezus postavil sveto evharistijo z besedami, ki jih obnavljamo pri
vsaki sveti maši. „To je moje telo, ki se daje za vas. Toje kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.“
277. 8/19 Pri evharistiji obhajamo Jezusovo trpljenje, smrt, vstajnje in poveličanje.
278. 8/19 Kruh se pri maši spremeni v Jezusovo telo in vino v njegovo kri. V hrano se nam tako daje Jezus sam.
279. 8/19 Glavni deli svete maše so: Začetni obred, Besedno bogoslužje, Evharistično bogoslužje, Sklepni obred.
280. 8/20 Zakramenta ozdravljanja sta sveta spoved in sveto bolniško maziljenje.
281. 8/20 Bolniško maziljenje: „Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine Cerkve in naj nad njim molijo ter ga v Gospodovem
imenu pomazilijo z oljem. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo obudil; če je storil grehe, mu bodo odpuščeni.“ (Jak
5,14-15)
282. 8/20 Zakrament svete spovedi ima tudi druga imena: zakrament sprave, zakrament odpuščanja, sveta pokora...
283. 8/20 Po zakramentu sprave nam Bog odpusti grehe.
284. 8/20 Zakrament bolniškega maziljenja je za bolnike ali ostarele, ki jih tarejo starostne bolezni.
285. 8/21 Zakramenta poslanstva, naravnana na odrešenje in zveličanje drugih, sta sveti zakon in sveto mašniško posvečenje.
286. 8/21 Mož in žena (zakaj): „Ni dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom pomoč, ki mu bo primerna. … Zaradi tega bo mož
zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno meso.“ (1 Mz 2,18.24)
287. 8/21 Krščanski zakon je nerazdružljiva zveza med možem in ženo, ki traja do smrti.
288. 8/21 Zakrament svetega zakona si podelita zakonca sama.
289. 8/21 Zakonska privolitev se glasi: „Jaz I. sprejmem tebe I. za svojo ženo/svojega moža in obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in
nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja.“
290. 8/21 Ljubezen je večna: „Ljubezen nikoli ne mine.“ (1 Kor 13,13)
291. 8/21 Jezus je poklical 12 apostolov, na čelo apostolskemu zboru pa je postavil apostola Petra. Danes je njihov naslednik zbor
škofov na čelu s papežem, ki je naslednik apostola Petra.
292. 8/21 Sveti red ali zakrament duhovništva ali zakrament apostolske službe obsega tri stopnje: diakonsko, duhovniško in škofovsko.
293. 8/21 Postavitev mašništva: „To delajte v moj spomin!“ (Lk 22,19)
294. 8/21 Poleg službenega duhovništva poznamo tudi skupno, splošno ali krstno duhovništvo, kamor smo poklicami vsi krščeni.
295. 8/21 Zakrament svete birme najbolj pogosto podeljuje škof, včasih pa tudi pooblaščeni duhovnik. Zakrament duhovništva pa sme
podeliti le škof.
296. 9/6 Bog se razodene Mojzesu: „Jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. In zdaj, glej, je prišlo vpitje
Izraelovih sinov do mene in videl sem tudi, kako jih Egipčani zatirajo. In zdaj pojdi, pošiljam te k faraonu, da izpelješ moje
ljudstvo, Izraelove sinove, iz Egipta.“ (2 Mz 3,6.9-10)
297. 9/8 Prehod skozi morje: „Gospod je rekel Mojzesu: Kaj vpiješ k meni? Ukaži Izraelovim sinovom, naj se odpravijo! Ti pa povzdigni
palico in iztegni roko nad morje in ga razdeli, da bodo šli Izraelovi sinovi po suhem sredi morja! Tedaj je Mojzes iztegni roko nad
morje in Gospod je gnal morje z močnim vzhodnim vetrom vso noč nazaj. Iz morja je naredil suho zemljo. In vode so se
razdelile. Izraelovi sinovi so šli sredi morja po suhem in vode so jim bile kakor zdi da desni in levi.“ (2 Mz 14,15-16.21-22)
298. 9/9 Angeli so Božji služabniki in sli; so duhovna neumrljiva bitja z umom in voljo.
299. 9/12 V prvi treh stoletjih je mnogo kristjanov v pregnjanjih izgubilo življenje zaradi vere v Jezusa. Takim pravimo mučenci. Tistim, ki
so mučenje preživeli, pa pravimo spoznavalci.
300. 9/13 Misijonarji Slovanov, naših prednikov, so bili: škof sv. Modest, ki je prišel iz Salzburga, patriarh (škof) Pavlin II. iz Ogleja in sv.
Ciril in sv. Metod iz Carigrada.
301. 9/18 Prvi mariborski škof bl. Anton Martin Slomšek (prvi Slovenec razglašen za blaženega, to je svetnika) je veliko naredil za vero in
kulturo ter slovenski narod.
302. 9/20 Nebeško kraljestvo (vrednost): „Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od
veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe
bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.“ (Mt 13,44-46)
303. 9/1 Jezusova vez z Očetom: „Jaz in Oče sva eno.“ (Jn 10,29)
304. 9/21 Verujemo v enega Boga v treh osebah: Bog Oče, Bog Sin (Jezus Kristus), Bog Sveti Duh. Temu triosebnemu Bogu
pravimo Sveta Trojica.
305. 9/21 Apostol Janez opredeli Boga takole: „Bog je ljubezen.“
306. 9/21 Prihod Svetega Duha: „Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se

zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Napolnjeni so
bili s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.“ (Apd 2,2-4)
307. 9/21 Janez o pristni ljubezni: „Bog je ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Če kdo pravi: Ljubim
Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni
videl.“ (1 Jn 4,16b.20)
308. 9/22 Osnovna celica Cerkve je škofija, ki jo vodi škof kot naslednik apostolov! Škofija pa je razdeljena na manjše dele –
župnije, ki jih vodijo v škofovem imenu župniki.
309. 9/23 Latinska beseda caritas pomeni ljubezen.
310. 9/23 Nova zapoved ljubezni: „Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite
med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen.“ (Jn 13,34-35)
311. 9/23 Karitas je ustanova katoliške Cerkve, ki organizira pomoč ljudem v stiski.
312. 9/24 Jezus pošlje učence: „Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence.
Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vas zapovedal! In glejte: jaz sem
z vami vse dni do konca sveta.“ (Mt 28,18-20)
313. 9/25 Člani župnije postanemo pri krstu. S tem neizbrisnim znamenjem postanemo tudi člani vesoljne Cerkve.
314. 9/25 Življenje prvih vernikov (2): „Množica teh, ki so sprejeli vero, je imela kakor eno srce in eno dušo. Nihče ni trdil, da je to, kar
ima, njegova last, temveč jim je bilo vse skupno. Apostoli so z veliko močjo pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa in velika milost
je bila nad vsemi. Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja. Lastniki, ki so prodajali zemljišča ali hiše, so prinašali izkupiček ter ga
polagali k nogam apostolov; in sleherni je od tega dobil, kar je potreboval.“ (Apd 4,32-35)
315. 9/26 Župnija je organizirana skupnost vernikov vključena v škofijo. Čim bolj župljani sodelujemo pri življenju župnije, tem bolj je
župnija živa.
DODATNA VPRAŠANJA ZA SPREJEM V BIRMANSKO PRIPRAVO
I.Nismo brez greha: „Če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnice ni v nas.“ (1 Jn 1,8) in „Tudi pravični greši sedemkrat na
dan.“ (nisem našel mesta SP)
II.Največja ljubezen: „Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da svoje življenje za svoje prijatelje.“ (Jn 5,13)
III.Največje kreposti: „Za zdaj pa ostanejo vera, upanje, ljubezen, to troje. In največja od teh je ljubezen“ (1 Kor 13,13)
IV.Jezusovo oznanilo spreobrnjenja: „Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.“
(Mt 4,17)
V.V duši se rojevajo dela: „Iz srca namreč prihajajo hudobne misli, umori, prešuštva, nečistovanja, tatvine, kriva pričevanja, kletve.“ (Mt
15,19)
VI.Petrov govor (množici) na binkošti: „Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znamenji, katera je Bog po
njem delal med vami, kakor sami veste, njega so – prav kakor je Bog hotel in predvideval – izročili vam, vi pa ste ga po rokah
nepostavnežev pribili na križ in umorili. Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih, … Tega Jezusa je Bog obudil in mi
vsi smo temu priče.“ (Apd 22-24.32)
VII.Jezusov oče je Bog.
VIII.Jezus je pravi Bog in pravi človek.
IX.Naštej eno od Jezusovih ozdravljenj.
X.Jezus je prišel odreševat: ozdravljat, osvobajat vpliva hudobnega duha in odpuščat grehe.
XI.Če je kdo bolan, domači ali sorodniki pokličejo duhovnika za bolniško maziljenje.
XII.Zakrament svetega bolniškega maziljenja je ustanovil Jezus; iz pisma apostola Jakoba je jasno, da so ga poznali v prvi Cerkvi?
XIII.Vse zakramente je ustanovil Jezus.
XIV.Če dva živita skupaj, se cerkveno poročita. Tako je učil Jezus in tako pravi cerkvena zapoved.
XV.Sveta evharistija je obnavljanje Jezusove smrti na križu in njegovega vstajenja.
XVI.Pričati pomeni z življenje in besedo oznanjevati evangelij ljudem; to je naloga vsakega kristjana.
XVII.Ne pričaj po krivem pomeni: Ne laži, govori resnico in jo brani.
XVIII.Jezusovo življenje so opisali štirje evangelisti: Matej, Marko, luka in Janez.
XIX.Jezus je umrl na veliki petek ob treh popoldne.
XX.Človek je odličnejši od vseh stvari na zemlji, ker ima naumrljivo dušo, razum in svobodno voljo; po tem je tudi podoben Bogu.

