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YOUCAT – katekizem za mlade
Zakaj vero predajamo naprej?
Vero predajamo naprej, ker nam je
Jezus naročil: »Pojdite torej in naredite
vse narode za moje učence« (Mt 28,19).
(KKC 91)

Noben pravi kristjan predajanja vere ne
prepušča le specialistom (učiteljem,
župnikom, misijonarjem). Kristjani smo
za druge. To pomeni: vsak pravi kristjan
bi rad, da Bog pride tudi k drugim. Reče
si: »Gospod me potrebuje! Krščen sem,
birman in odgovoren za to, da ljudje v
moji okolici izvejo za Boga in pridejo do
spoznanja resnice« (1 Tim 2,4). Mati
Terezija je uporabila dobro prispodobo:
»Pogosto lahko vidiš žice, ki so napeljane
ob robu ceste. Dokler skoznje ne steče
električni tok, ni luči. Žica, to sva jaz in ti!
Električni tok je Bog! Imamo moč, da
omogočimo toku, da teče skozi nas, in
tako svetu prinašamo luč: Jezusa – ali pa
se uporabi upiramo in s tem dovoljujemo
temi, da se razširja.«
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BODI MOJ ŠČIT
Danes vstajam opogumljen in okrepljen.
V veri v troedinega Boga.
Danes se izročam mogočnemu Božjemu vodstvu,
budnemu Božjemu očesu, poslušajočemu Božjemu ušesu,
varujočim Božjim rokam, priprošnjiški Božji besedi,
vodeči Božji modrosti, odprtim Božjim potem,
varujočemu Božjemu ščitu.
Kristus, bodi z menoj,
Kristus, bodi pred menoj,
Kristus, bodi v meni,
Kristus, bodi pod menoj,
Kristus, bodi nad menoj,
Kristus, bodi na moji desnici,
Kristus, bodi na moji levici.
Kristus je moč, Kristus je mir!
Kristus, bodi tam, kjer ležim,
Kristus, bodi tam, kjer stojim,
Kristus, bodi tam, kjer sedim,
Kristus v globini, Kristus v višini, Kristus v širini. Amen.
Po; sv. Patrik Irski, Youcat - molitvenik

ČEMU JE NAMENJENA CERKEV?
diakonskem

Pri diakonskem posvečenju je kandidat
postavljen v posebno službo znotraj
zakramenta svetega reda. Predstavlja
namreč Kristusa, ki »ni prišel, da bi mu
stregli, ampak da bi stregel in dal svoje
življenje v odkupnino za mnoge« (Mt 20,28).
Prapodoba diakona je sveti mučenec
Štefan. Ko so bili apostoli v jeruzalemski
praskupnosti preobremenjeni
zaradi
številnih karitativnih nalog, so postavili
sedem mož za službo pri mizah; teh
sedem mož so potem posvetili. Štefan,
prvoimenovani, je »poln milosti in moči«
delal za novo vero in za reveže v
skupnosti. Potem ko je bil diakon več
stoletij le prva stopnja posvečenja na poti
do duhovniške službe, je danes spet tudi
samostojni poklic tako za tiste, ki živijo v
celibatu, kot za poročene. Po eni strani je s
tem na novo poudarjeno služenje v
Cerkvi, po drugi pa so hoteli tako kot v
pracerkvi duhovnikom ob stran postaviti
stan, ki prevzema posebne pastoralne in
socialne naloge Cerkve. Diakonsko
posvečenje posvečenega zaznamuje za vse
življenje in nepreklicno.

Cerkev je na svetu zato, da bi vsi ljudje spoznali Jezusa in z njim srečno živeli v pričakovanju
nebes. Njena naloga je vsem oznanjati veselo novico, da jih je Bog iz ljubezni odrešil v
Kristusu in posvetil s Svetim Duhom.
Naloga evangelizirati je zares milost in poklicanost, lastna Cerkvi, njena najgloblja identiteta.
Cerkev je zato tukaj, da evangelizira, se pravi, da pridiga in poučuje, da po njej prihaja do nas
dar milosti, da grešnike spravlja z Bogom in da s sveto mašo, ki je živ spomin Kristusove
smrti in poveličanega vstajenja, brez konca nadaljuje njegovo daritev.
Prvi evangelizator Kristus je oznanjal nebeško kraljestvo z besedami in čudeži, predvsem pa s
svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem. Pred svojim vnebohodom je delo evangelizacije
zaupal apostolom in jim iz nebes poslal Svetega Duha, da so ga lahko oznanjali. Apostoli so to
poslanstvo prenesli na svoje naslednike, ti pa drugim.
Jezusovo naročilo evangelizacije torej ni bilo namenjeno le dvanajsterim in njihovim
naslednikom. Vsak, kdor sprejme besedo odrešenja, postane evangelizator.

ZAKAJ CERKEV SPLOH POTREBUJE DUHONVIKE?
Duhovniki ali prezbitri (kar pomeni ‘starešine’) oznanjajo evangelij, poučujejo in delijo
cerkvene zakramente. Ko obhajajo evharistijo z Božjim ljudstvom, zbirajo razkropljene
posameznike v eno družino. Duhovnik v občestvu s svojim škofom ponavzočuje Jezusa, ki kot
pastir vodi svojo čredo, se kot večni veliki duhovnik daruje Očetu v evharistiji, odpušča grehe
po zakramentu sprave, posvečuje in poučuje vernike, ki mu jih je zaupal Oče.
Skratka, duhovnik služi krščanski skupnosti, da bi v njej kot v živem občestvu Božjih otrok
vsakdo našel zase Božjo besedo in zakramentalno milost. Kadar poklekneš pred duhovnikom
in po njem prejmeš Božje odpuščanje, odideš vesel in z olajšanjem v srcu. Šele tedaj se zaveš,
kako potrebni so duhovniki! Ali pa takrat, ko začutiš moč evharističnega kruha, ki ti daje moč
za vztrajanje na svoji poti. Ali ko v bolezni prejmeš besedo tolažbe in občutiš moč bolniškega
maziljenja. Šele tedaj znamo prav ceniti uboge in nepopolne duhovnike, ki nam s svojim
oznanjevanjem in podeljevanjem zakramentov pomagajo na poti k večnemu življenju.
Jezus nas na tej poti želi spremljati po duhovnikih.
Po: R. Vinerba, Sto in eno vprašanje o Bogu

