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Kaj je to molitev?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Tako malo vem o tebi. 
Ti imaš načrt z vsemi, ki si jih želel, ustvaril in 
poklical v luč. Pomagaj nam odkriti, s čim si nas 
obdaril, za kaj si nas namenil in kam si nas poklical.
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 
…).

Apd 17,27-28

Iskali naj bi Boga in se morda do njega dotipali in ga našli, 
saj ni daleč od nikogar izmed nas. Zakaj v njem živimo, se 
gibljemo in smo.

Kaj je molitev? 

Molitev je povzdigovanje srca k Bogu. Ko človek moli, vstopi 
v živ odnos z Bogom. (2558–2565)

Molitev predstavlja velika vrata k veri. Kdor moli, ne živi več 
sam iz sebe, zase in iz svoje moči. Molivec ve, da obstaja 
Bog, ki ga moremo nagovoriti. Človek, ki moli, se vedno 
bolj izroča Bogu. Že sedaj išče povezavo s tistim, ki ga bo 
nekega dne srečal iz obličja do obličja. Zato h krščanskemu 
življenju spada prizadevanje za vsakdanjo molitev. Molitve 
se seveda ne moremo naučiti tako, kakor se naučimo 
tehnike. Molitev je, naj zveni še tako čudno, dar, ki ga 
prejmemo z molitvijo.

1. Kaj zate pomeni moliti in kakšne izkušnje že imaš s tem?

2. Kako lahko človek dvigne srce k Bogu, kako to gre?

3. Poglobi se v molitvene drže (str. 268 v YOUCAT-u). Kaj 

pove govorica tvojega telesa, ki jo zavzameš?

4. Kako lahko v svoj vsakdanjik vključiš molitev?

www.youcat.si

Vzemi psalm iz Svetega pisma in poišči nekaj verzov, ki te 
še posebej nagovorijo. 
Nauči se te verze na pamet in jih na naslednjem srečanju 
predstavi drugim. Razloži tudi, zakaj si se odločil za te 
verze. 

Ali sprejmete ta izziv?
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