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Kaj pomeni 
»Posvečuj nedeljo!«?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Tvoje vstajenje je potopilo svet v svetlobo in 
veselje. Uči nas odlagati žalost. Daj, da dvignemo 
glave! Pokaži nam, kako se človek spočije ob 
pogledu nate.
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 
…).

Mr 2,27

Nato jim je govoril: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in 
ne človek zaradi sobote.«

Kako kristjani naredijo nedeljo za »Gospodov dan«? 

Katoliški kristjan v nedeljo ali na predvečer nedelje obišče 
sveto mašo. Ta dan ne opravlja nobenih del, ki bi ga ovirala 
pri češčenju Boga in motila naravo praznika, veselja, miru in 
počitka. (2177–2186, 2192–2193)

Nedelja je tedensko ponavljanje velikonočnega praznika, 
zato se kristjani že od nekdaj srečujejo na ta dan, da bi 
slavili svojega Odrešenika, se mu zahvalili ter se ponovno 
zedinili z Njim in z drugimi odrešenimi. Tako je osrednji 
interes vsakega zavednega katoliškega kristjana, da 
»posvečuje« nedelje in druge cerkvene praznike. Tega 
smo opravičeni le zaradi nujnih družinskih dolžnosti in 
pomembnih družbenih nalog. Ker je sodelovanje pri 
nedeljski evharistiji temelj krščanskega življenja, Cerkev 
izrecno razglaša kot težek greh, če brez nujnega vzroka 
izpustimo nedeljsko mašo.

1. Zakaj je za katoličane ob nedeljah najvišja prioriteta, da 
se udeležijo svete maše?

2. Ali obstajajo razlogi, da kdaj ne bi obiskali svete maše v 
nedeljo?

3. Zakaj pravimo, da je vsaka nedelja velika noč v malem?

4. Krščanska nedelja prihaja iz judovske sobote. Kaj se je 
prevzelo od tam?

www.youcat.si

Izpeljite delavnico »Naredi najboljše iz svoje nedelje« in k 
njej povabite druge.

To lahko naredite v vaši skupnosti in k temu povabite 
kompetentne ljudi, ki lahko kaj povedo o temah, kot je 
»evharistija« ali »ustvarjalna skupnost«.

Ali sprejmete ta izziv?
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