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Kako nas Bog spravi 
s seboj in z drugimi?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Kako velik si in kako usmiljen! Sedaj in vedno si 
pripravljen, da podarjaš nove začetke. Zbežali smo 
proč od tebe; nauči nas, da bomo prišli k tebi, ti, 
Bog z razprtimi rokami.
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 
…).

Jn 1,8-9

Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, 
ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.

Kdo lahko odpušča grehe? 

Samo Bog lahko odpušča grehe. Jezus je lahko rekel: 
»Tvoji grehi so ti odpuščeni!« (Mr 2,5) le, ker je Božji Sin.              
In duhovniki lahko odpuščajo grehe namesto Jezusa le zato, 
ker jih je Jezus pooblastil. (1441–1442)

Nekateri pravijo: »To opravim neposredno z Bogom, za to 
ne potrebujem duhovnika!« Bog pa hoče drugače. Pozna 
nas. Pri grehih lahko sebe ogoljufamo, ker neprijetne 
zadeve radi pometamo pod preprogo. Zato Bog hoče, da 
svoje grehe izpovemo in jih priznamo iz obličja v obličje. 
Zato za duhovnike velja: »Katerim grehe odpustite, so jim 
odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20,23)

1. Kaj je pravzaprav greh?

2. Zakaj si človek ne more sam odpustiti grehov?

3. Kako si do sedaj doživljal spoved ali kaj so ti o njej 
pripovedovali drugi?

4. Kako se človek dobro pripravi na spoved? Zakaj naj bi se 
redno spovedovali? Kakšne so prednosti, če se vedno 
spoveduješ pri istem duhovniku?

www.youcat.si

Pogovori se s prijatelji, kako čudovito bi bilo po spovedi 
znova začeti. Naloži nekaj ljudi v avto in jih pelji k spovedi. 
Nato praznujte. 

Ali sprejmete ta izziv?
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