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Kaj je češčenje?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Tu si pred menoj ti, od kogar vse prihaja. Ti, h 
komur gre vse. Ti, brez kogar ni ničesar. Tebe, 
Gospod, častim in nič naj mi ne bo pomembnejše 
kot ti.
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 
…).

Lk 1,46-47

Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v 
Bogu, mojem Odrešeniku!

Zakaj naj častimo Boga? 

Vsak človek, ki dojame, da je od Boga ustvarjeno bitje, 
bo Vsemogočnega ponižno priznaval in častil. Krčansko 
češčenje ne vidi samo veličine vsemogočnosti in svetosti 
Boga. Z vso hvaležnostjo priznava tudi Jezusa, v katerem 
nas je Bog najprej ljubil in ki je naš Odrešenik.

Kdor Boga zares časti, gre pred njim na kolena ali se vrže 
na tla. V tem se izraža resnica odnosa med človekom in 
Bogom. Bog je velik, mi smo majhni. Hkrati človek ni nikdar 
večji kakor tedaj, ko v svobodni izročitvi poklekne pred 
Boga. Neverujoči, ki išče Boga in začenja moliti, more tako 
najti pot k Bogu.

1. Kaj je narobe s tem, da častimo kakšen model ali 

kakšnega super igralca?

2. Zakaj ti je včasih tako zelo težko molčati pred Bogom?

3. V kolikšni meri postaja človek velik, kadar se poniža pred 

Bogom?

4. Kako lahko postajaš bolj »Božji častilec«?

www.youcat.si

Prihodnji teden pojdi v odprto cerkev in bodi 10 minut v 
tišini pred Bogom. Položi predenj svoje srce in mu dovoli, 
da ga napolni s svojo ljubeznijo. 
Preden lahko položiš tudi verz psalma, ki si se ga naučil na 
pamet. 

Ali sprejmete ta izziv?
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