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Čemu 
potrebujemo Cerkev?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Vsakemu izmed nas si blizu. Želiš, da se med seboj 
ljubeče sprejemamo in da se nihče od nas ne bi 
pogubil. Hvala, da si nas tako globoko povezal v 
svoji Cerkvi.
Amen.

KONTEMPLACIJA

Nekdo naj glasno prebere svetopisemski odlomek.
Kratka tišina.

Izmenjava: Kaj vas je posebej nagovorilo?

RAZPRAVA

Razpravljajte tudi ob nekaterih vprašanjih na to 
temo!

Knjiga zakladov: Vzemi si pet minut časa in napiši 
to, česar nočeš več pozabiti.

IZZIV

Naši izzivi so le predlogi, ki jih lahko izpeljete kot 
dodatek na vašem študijskem srečanju. Lahko jih 
nadomestite tudi z zahtevnejšimi, ustreznejšimi, 
bolj izvirnimi ali boljšimi. Podelite jih z nami na 
info@youcat.si.

#YOUCATIzziv: Podelite svoje izkušnje na 
Facebooku ali Instagramu.

ŠTUDIJ

1. Izmenično glasno preberite stavek za stavkom 
iz YOUCAT-a. Na koncu eden prebere celotno 
besedilo.

2. Tri minute tišine.
3. Vsak glasno prebere besedo ali stavek, ki mu je 

bil še posebej všeč – brez komentarja.
4. V naslednjem krogu na kratko pojasni, zakaj je 

izbral določen stavek (npr. spomini, vprašanja 
…).
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Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa.

Kaj pomeni »Cerkev«? 

Cerkev se grško imenuje »ekklesia« = poklicana. Vsi mi, ki 
smo krščeni in verujemo v Boga, smo poklicani od Gospoda. 
Skupaj smo Cerkev. Kristus je, kot pravi Pavel, glava 
Cerkve. Mi smo njeno telo. (748–757)

Ko prejemamo zakramente in poslušamo Božjo besedo, je 
Kristus v nas in mi smo v njem – to je Cerkev. Sveto pismo 
opisuje tesno osebno življenjsko skupnost vseh krščenih s 
Kristusom v vedno novih podobah: včasih govori o Božjem 
ljudstvu, nato o Kristusovi nevesti; včasih je to Božja 
družina ali pa jo primerja z ženitovanjsko družbo. Cerkev 
nikoli ni zgolj institucija, nikoli ni le »službena Cerkev«, ki bi 
jo lahko odrinili od sebe. Jezimo se nad napakami in madeži 
v Cerkvi, toda nikoli se ne moremo oddaljiti od nje, saj se 
je Bog nepreklicno odločil zanjo in se kljub vsem njenim 
grehom ne oddalji od nje. Cerkev je Božja navzočnost med 
nami ljudmi. Zato jo moramo ljubiti.

1. Če iščeš primerjave glede tega, kakšna bi morala biti 
»Cerkev« po Jezusovi volji, kaj ti pride na misel?

2. Zakaj je Cerkev bolj človeška inštitucija (= usmeritev)?

3. Kje sem že doživel, kaj je Cerkev?

4. Kaj so moji darovi in kako bi jih lahko vključil v cerkveno 
skupnost?

www.youcat.si

Pojdi do svojega župnika (lahko mu celo prineseš pecivo ) 
in ga vprašaj, kje in kako bi ga lahko podprl.

Seveda lahko oblikujete tudi skupino in ga nagovorite 
skupaj. Pomembno je, da vedno delujete v in z župnijo.

Ali sprejmete ta izziv?
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