
Praktični kristjani 

 

1. Motivacija in vstop v katehezo  
 

50 Reasons I Love Being Catholic (50 razlogov Zakaj sem rad 

katoličan) 

https://www.youtube.com/watch?v=lu00w9_-98s 

 

2. Oznanilo 

Kristjan je res kristjan, ko po svojih najboljših močeh živi največjo zapoved, ki 

jo je dal Jezus: »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. Na teh dveh zapovedih stoji vsa 

postava in preroki.« (Mt 22, 37-40)  

Torej gre za to, da živi LJUBEZEN (dobroto, spoštovanje) v odnosih do: 

Boga, bližnjih in sebe. 

 

To pomeni, da kristjan: 

➢ vsak dan nameni nekaj trenutkov, minut Bogu – se z njim pogovarja v 

molitvi (se mu zahvaljuje, ga prosi, se mu izroča, mu zaupa, gradi 

domačnost z njim, bere in premišljuje Sveto pismo, občuduje 

stvarstvo…). Udeleži se svete maše in prejema ostale zakramente. 

➢ skrbi za lepe, pristne in iskrene medsebojne odnose s svojimi bližnjimi, 

jim rad pomaga, tolaži, spodbuja, obišče bolne … Prijazno uporablja 

besede PROSIM, HVALA in OPROSTI. 

➢ skrbi zase (dovolj spi, je, pije), razmišlja, se uči, raziskuje, se igra, 

odgovorno opravlja svoje dolžnosti in naloge, razvija talente in se trudi 

biti vedno bolj dober. 

 

Izzivi: 

1. Kaj bi še dodal v zgornji opis kristjana? 

2. Kaj misliš, zakaj je dobro skrbeti za ravnotežje med temi tremi področji? 

3. Iz zgornjega opisa kristjana si izberi po eno nalogo za vsak odnos in v 

njih vztrajaj sedem dni. Pomagalo ti bo, če si vsak dan zapisuješ. Na 

koncu preglej, kako ti je uspevalo. Čas lahko seveda podaljšaš. ☺ (No, 

itak to delamo vse življenje, ampak dobro je kdaj pa kdaj to delati 

določen čas zavestno in pozorno.) 

 

Najtežje je biti kristjan med ljudmi, s katerimi živimo, toda –  kjer je napor 

največji, je tudi zmaga najslajša! ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=lu00w9_-98s


 

Misli o molitvi 

Človek, ki moli, postane strokovnjak v veselju.  

Že z obraza lahko beremo, kaj je komu prinesla molitev in če je zares molil. 

(Alessandro Pronzato) 

 

Molitev je za našo dušo to, kar je dež za zemljo. 

Gnojite zemljo, kolikor hočete: če ni dežja, bo vse, kar ste počeli, neuspešno. 

(sv. Janez Marija Vianney) 

 

Človek ni nikoli tako velik kot tedaj, ko kleči pred Gospodom. 

(sv. Janez XXIII.) 

 

Za dopolnitev: 

 

Breaking In The Habit 

https://www.youtube.com/channel/UCDcdVPVsJRxAVKq4vY0NYeg/video

s 

 

Catholic Central 

https://www.youtube.com/channel/UC2kkKDrNirE5VR9JoWbDyiA/videos 
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