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Kako nas Jezus 
uči moliti?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

Odprl si nam pot v izvor vseh stvari. Tako so nam 
nebesa odprta in ničesar ni, kar bi nas oviralo, da 
spregovorimo s tvojim in našim ljubim Očetom od 
srca do srca.
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 
…).

Mt 6,9

Vi torej molíte takóle: 

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime.

Kako nas Očenaš spreminja? 

Molitev Očenaš nam omogoča z vsem veseljem odkrivati, 
da smo otroci enega Očeta. Vsi skupaj smo poklicani, da 
slavimo našega Očeta in drug z drugim živimo kot »eno srce 
in ena duša« (Apd 4,32). (2787–2791, 2801)

Ker Bog, Oče, vsakega svojega otroka ljubi z isto ljubeznijo, 
kot da bi bili mi edino bitje njegove naklonjenosti, moramo 
tudi mi drug z drugim ravnati na povsem nov način: polni 
miru, pozornosti in ljubezni. Tako more biti vsak človek 
osrečujoči čudež, kar v Božjih očeh dejansko je.

1. Prijatelj je nekoč rekel Romanu Guardiniju: »Bog se nam 
ne more predstaviti dovolj človeško!« Kaj za nas pomeni, 
če je Bog »naš Oče«?

2. Kako se spremeni tvoj odnos do drugih ljudi, ko spoznaš, 
da so tudi oni brez izjeme Božji otroci?

3. Kateri verz molitve Očenaš te najbolj nagovori in zakaj?
4. Kako bi pripovedoval o Očetu v nebesih nekomu, ki ima 

slabega (ali nobenega) zemeljskega očeta?

www.youcat.si

Preglej svoje fotografije. Poišči svojo najlepšo sliko. Vanjo 
kopiraj Očenaš ter sliko (ki jo lahko kasneje obesiš v svoji 
sobi) pokaži svojim prijateljem. Razloži, zakaj si vzel ravno 
to sliko za Očenaš. 

Ali sprejmete ta izziv?
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