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Kako Bogu rečemo DA?

MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog!

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 
…).

Lk 1,38

Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi 
se mi po tvoji besedi!«

Kaj se naučimo iz Marijinega načina molitve? 

Marijina molitev nas uči vstopati v njene molitvene besede: 
»Zgodi se po tvoji besedi!« (Lk 1,38). Molitev je nenazadnje 
izročitev, ki odgovarja na Božjo ljubezen. Če Bogu izrečemo 
svojo privolitev kakor Marija, ima Bog možnost, da živi v 
našem življenju. (2617–2618, 2622, 2674)

1. Zakaj je Marija takoj za Jezusom osrednji vzor za 

vsakega, ki bi rad postal kristjan?

2. Kaj bi se zgodilo, če bi marija rekla: »Ne vem … raje ne!« 

ali »Kaj bom dobila za to«?

3. Zakaj sploh smemo moliti k Mariji?

4. Kako lahko v svojem življenju Bogu še bolj rečem »da«?

www.youcat.si

Biti resničen pomeni biti originalen. Moli Zdrava Marija in 
nato napiši svoje osebno življenjsko pričevanje ter ga tako 
ponotranji, da bi ga bil pripravljen spontano pripovedovati 
komurkoli: Kaj te je zaznamovalo? Kaj te je ranilo? Kaj 
zagovarjaš? 

Ali sprejmete ta izziv?
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