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           Uporabimo zemljevid. V Veržeju smo na duhovnih

vajah. Radi bi se šli kopat v Moravske toplice. Tam je

super, saj imajo odlične tobogane. Vmes pa bi poromali k

Mariji Vnebovzeti na Turnišče, kjer je romarsko središče

škofije Murska Sobota. (vse kraje poiščemo na zemljevidu,

jih označimo in zarišemo pot - v prilogi). Ko imamo

začrtano pot, nas zanima, koliko časa se bomo vozili, kje

natančno bomo morali zaviti, kje je morda kakšen zastoj

ipd.  Tega nam zemljevid ne pove, pač pa imamo sodobne

naprave za navigacijo (naštejemo). Ko zaidemo s prave

poti, nas naprava opozori in zasliši se: preračunavam....

JEZUS JE POT, RESNICA 

IN ŽIVLJENJE

Kaj o tem pravi Jezus? 

Kako je s prostorom v nebesih?

Kako pridemo v nebesa? Kakšna je pot

do tja? 

Kako Jezus na to odgovarja? 

          Cilj življenja kristjana je doseči nebesa. 

Tomaž predstavlja nas, ko nas je strah, da

nimamo zemljevida. Ko nimamo pojma o

poti, ki vodi do Očeta. 

 Jezus s svojim odgovorom pojasni vse - da

je On pot in da je cilj našega zemeljskega

potovanja Očetova hiša. Krasno. Gremo

naprej v življenje. Pa je res tako enostavno?

Ni čisto tako. Ali ZARES verjamemo vse to,

kar je Jezus povedal? 

Spomnimo se, da je v istem stavku povedal

tudi, da je Resnica. Torej mu lahko

popolnoma zaupamo. Ker to, kar Jezus

reče, zares drži. Pri Njem ni laži in prevare.

Kaj ni krasno, ko lahko nekomu zares

zaupamo?!

Družina ovrednoti Jezusa kot Pot, Resnico in

Življenje. Ugotovi, kaj ji pomaga na poti v

življenju in ozavesti cilj, h kateremu potujemo

kristjani. 

SVETO PISMO

KITARA

ZEMLJEVID

TRAK ZA OČI

 

           Tudi mi hodimo po poti življenja. Večkrat slišimo,

da je življenje potovanje. Kam pa potujemo? Kaj je naš
cilj? Kako potujemo? Kako naj vemo, kam gremo in

kakšen je naš cilj? Imamo zemljevid? Ali sploh obstaja

takšen zemljevid za življenje? Ali je potrebno kdaj

"preračunati" pot? (pustimo še druga vprašanja o življenju)

Popolnoma ista vprašanja so imeli tudi apostoli. 

Preberemo odlomek iz Svetega

pisma Jn 14,1-12. (v prilogi)   

                    članu družine zavežemo oči. 

             Eden od članov vodi slepega do tretjega               

          člana, ki se je postavil nekje v prostoru. 

       Lahko vmes postavimo tudi kakšne primerne         

     ovire. Ko eden konča, zamenjamo vloge. 

       (slepi mora popolnoma zaupati navodilom, ki jih 

                         sliši in ravnati natančno po njih)

Vodim slepega



        Ponovimo 10 zapovedi. Vpisujemo jih v

znake.  Poleg znaka napišemo na kratko našo

razlago.   (Priloga)

Jezus je pot, resnica in življenje 

 

Gospod, bodi PRED menoj, 

da mi boš kazal pravo pot.

Gospod, bodi POLEG mene, 

da me boš vzel v svoje naročje 

in me varoval  pred nevarnostmi z leve in desne.

Gospod, bodi ZA menoj, 

da me boš obvaroval  pred nakanami hudobnih ljudi.

Gospod, bodi POD menoj, 

da me boš prestregel, kadar bom padel, 

in me boš izvlekel iz zanke.

Gospod, bodi V meni, 

da me boš tolažil, ko bom žalosten.

Gospod, bodi OKOLI mene, 

da me boš branil,  ko bodo drugi planili name.

Gospod, bodi NAD menoj 

in me vedno blagoslavljaj. 

Amen. 

 

                      Hvaležni za življenje polni veselja pojemo: 

 

Kako lepo je živeti

 
Jezus je POT, RESNICA in ŽIVLJENJE. Lahko
mu popolnoma zaupamo. Za pot skozi življenje
imamo zemljevid (Sveto pismo) in kompas (10 Božjih
zapovedi) ter številne osebe, ki nam pomagajo na
poti. Naš cilj so nebesa, dom pri Očetu.
 

P O T
R E S N I C A

Ž I V L J E N J E

Poleg kompasa zapovedi so tu tudi številne

OSEBE, ki nas usmerjajo. To so naši starši,

sorodniki, učitelji, duhovniki, kateheti, dobri

prijatelji… Premislimo, kdo so osebe, ki so naš
smerokaz. V molitvi se jih spomnimo. 

 

Ko hodimo skozi življenje, Jezusu lahko

popolnoma zaupamo.  Kaj pa navodila za pot?

Imamo zemljevid? Tudi to imamo. BOŽJA

BESEDA, zapisana v Svetem pismu, je krasen

zemljevid. In prav dobro ga že uporabljamo! 

 

Odličen kompas za življenje so tudi BOŽJE

ZAPOVEDI. Kar 10 jih je, kot 10 znakov, ki nas

usmerjajo, da ne zaidemo s poti. Jih poznamo? 

      D
anašnji dragulj izreži in prilepi na list z 

 dragulji (v prilogi). Zbiraj dragulje z vsako katehezo.       

      Tako bo tvoje srce postajala pravi dragulj. Zakaj

dragulj? Ker je vera dragocen dar, je kot dragulj z veliko    

  vrednostjo. A značilnost dragulja je, da se ga obdeluje 

         
in potem nastane nekaj novega. Tako se bosta 

         
         

brusila tvoje srce in vera. Nastalo bo 

         
         

         
nekaj novega, čudovitega. 

         
         

 Srečno v draguljarni življenja!

Kako smo se počutili, ko smo se morali
popolnoma predati in zaupati nekomu? 

Nas je bilo strah? Smo podvomili 
                   v pravilnost navodil?

         M O L I M O



P O T
R E S N I C A

Ž I V L J E N J E



A B O U T  T H E

Priloge

 
Tiste dni je število učencev naraščalo. 
Helenisti pa so začeli godrnjati čez Hebrejce, češ
da so njihove vdove zapostavljene pri
vsakodnevni oskrbi. Dvanajstéri so sklicali
množico učencev in rekli: »Ni prav, da
zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri
mizi. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož,
ki uživajo ugled in so polni Duha in modrosti, in
določili jih bomo za to službo! Mi pa se bomo
posvetili molitvi in oznanjevanju Božje besede.«
Množica je predlog soglasno sprejela. Izvolili so
Štefana, moža, ki je bil poln vere in Svetega
Duha, Filipa, Próhorja, Nikánorja, Tímona,
Parmenája in Nikolája, spreobrnjenca in
priseljenca iz Antiohíje. Predstavili so jih
apostolom in ti so med molitvijo položíli nanje
roke. In Božja beseda se je širila, število učencev
v Jeruzalemu se je zelo množilo in tudi veliko
duhovnikov je sprejelo vero.

1. berilo
Apd 6,1-7

 
Preljubi, h Gospodu stopíte, k živemu kamnu, ki
so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran
in dragocen. Saj ste vendar živi kamni. Zato se
vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste
sveto duhovništvo in boste darovali duhovne
daritve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne
Bogu. V Pismu namreč beremo: ›Glej, na Síonu
polagam kamen, izbran in dragocen vogelni
kamen; kdor veruje vanj, ne bo osramočen.‹
Vam torej, ki verujete, je čast, tistim, ki ne
verujejo, pa: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je
postal vogelni kamen‹ in ›kamen spotike in
skala pohujšanja‹. Ker niso pokorni besedi, se
spotikajo; in prav za to so bili postavljeni. Vi pa
ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet
narod, ljudstvo, določeno za Božjo last, da bi
oznanjali slavna dela tistega, ki vas je poklical iz
temè v svojo čudovito luč.

2. berilo 

1 Pt 2,4-9



A B O U T  T H E  
»Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.«

 
Vriskajte, pravični, v Gospodu,

iskrenim se spodobi, da ga hvalijo;
zahvaljujte se Gospodu s citrami,
na harfo desetih strun mu igrajte.

 
Zakaj Gospodova beseda je prava,

vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,

zemlja je polna Gospodove dobrote.
 

Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, 
ki se ga bojijo,

vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto,
Gospod rešuje smrti njihovo dušo

in jih preživlja v lakoti.

Psalm
3,1-2.

4-5.18-19

 
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vaše srce naj se ne vznemirja.
Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi
ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in
vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam,
kjer sem jaz. In pot, kamor grem, poznate.« Tomaž mu je rekel: »Gospod, ne
vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?«Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot,
resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali
mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip
mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«Jezus mu je dejal:
»Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl
Očeta. Kako moreš reči: ›Pokaži nam Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem jaz v
Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak
Oče, ki je v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v
meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično, povem
vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja
kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.«

Evangelij

Jn 14,1-12
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K R A T K O

Č A S N I C E

POMAGAJ NAJTI
PRAVO POT DO
BOŽJE BESEDE.






