
HODI za  MENOJ

ZA VEROU^NO LETO 2015/2016



Spoštovani starši in veroučenci!
Pred vami je bogoslužni zvezek za veroučno leto 2015/16, ki je delo Pastoralne službe

Nadškofije Ljubljana. Ta katehetsko- pastoralni pripomoček (zvezek s samolepilnimi podobi-
cami) je namenjen uvajanju otrok v razumevanje in udejanjanje Božje besede.

Vsaka enota vsebuje:
�     Samolepilno podobico s slikico mozaika p.I.Marka Rupnika  na vsebino evan-

gelija te nedelje ali praznika, ki jo veroučenec nalepi poleg poimenovanja
posamezne nedelje ali praznika. Na hrbtni strani nalepke je zapisano poimeno-
vanje nedelje, njen datum, poimenovanje svetnika tedna in njegov godovni dan.

�     Temeljno vrstico ali stavek iz nedeljskega ali prazničnega evangelija, ki ga lahko
dopolnite s pomočjo staršev in Svetega pisma.

�     Kratek, spodbuden in razumljiv opis svetnikovega življenja v tistem tednu.
�     Pobarvanko na temo nedeljskega ali prazničnega evangelija, pod njo okvirčke,

ki jih pobarvaš glede na področje dejavnosti, pri kateri si sodeloval v preteklem
tednu (ministriranje – rdeča barva, petje v zboru – modra barva, obisk
delavniške svete maše – zelena barva, obisk svete maše na prvi petek, prvo
soboto – vijolična barva, sodelovanje na oratoriju ali delavnicah – rumena barva,
dobro delo – oranžna barva…).

�     Duhovno-vzgojno metodo – navajanje na oblikovanje in duhovno sodelovanje
s prinašanjem darov prošenj ter zahval pri sveti evharistiji.

Verouk naj bi navajal k življenju iz zakramentov. Duhovno življenje ni samo stvar
odločitve, temveč predvsem sodelovanja z Božjo milostjo. Zato vam na srce polagam obisk
nedeljske svete maše. Prav pri sveti maši se otroci »živo« srečate z Bogom, katerega vam
kateheti pri verouku pomagamo odkrivati. Da nam sveta maša postane nenadomestljivi
dar, se je včasih potrebno truditi dalj časa. Verouk brez svete maše  – ostane samo »teorija«,
brez osebnega srečanja z Njim. Želim vam, da bi imeli dovolj vztrajnosti za duhovno zorenje,
ki vas bo pripeljalo do osebnega srečanja s Kristusom. Vestno urejanje Bogoslužnega zvezka
in reden obisk nedeljske maše je lahko del te poti!

Tvoj katehet

……………………………………………………………………………………………………………

Ime in priimek



23. nedelja med letom, 

Angelska nedelja
6. september 2015
Mr 7,31-37 

... in nadvse  _  _  _  _  _  _  _  _  

so govorili: »Vse prav dela:

gluhim daje, da  _  _  _  _  _  _  _, 

nemim, da  _  _  _  _  _  _  _  _.«

Pri bogoslužju
prosim: ________________________________________________________________

se zahvaljujem: ___________________________________________________________

Mali {maren
8. september 2015
Mr 1,1-16.18-23 

»Glej, devica bo  _  _  _  _  _  _  _  

in rodila sina, ki se bo imenoval  

_  _  _  _  _  _  _, kar pomeni   

Bog  _  _  _  _  _.«



Sveti Janez Zlatousti, patriarh,  13. september
Janez Zlatousti velja za največjega govornika Cerkve vseh časov. S homilijami in nago-
vori se je znal tako približati poslušalcem in jih spodbuditi k spreobrnjenju, svobodi in 
življenju po evangeliju. Zato je tudi dobil vzdevek: »Zlatousti«. Bil je škof v Carigradu, 
umrl je 14. septembra leta 407.

Pri bogoslužju
prosim: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

se zahvaljujem:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

24. nedelja med letom
13. september 2015
Mr 28,27-35 

»Če hoče kdo  _  _  _  _  _  _   

za menoj, naj se odpove  _  _  _  _  

in vzame svoj  _  _  _  _   

ter hodi za menoj. …«



Sveti Matej Evangelist,  21. september
Matej je za Rimljane pobiral davke, mostnino in cestnino. Zaradi svoje službe je bil 
osovražen in najbrž tudi zelo osamljen. Jezus pa je prišel prav zaradi grešnikov! Mateju 
je rekel: »Hodi za menoj!« Matej je vstal, spremenil je svoje življenje in postal Jezusov 
učenec. Napisal je celo najdaljši evangelij!

Pri bogoslužju
prosim: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

se zahvaljujem:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

25. nedelja med letom
20. september 2015
Mr 9,30-37 

Tedaj je sedel,  _  _  _  _  _  _  _  _  

dvanajstere in jim rekel:

»Če kdo hoče biti prvi, 

naj bo izmed vseh  _  _  _  _  _  _  

in vsem služabnik.«



Sveti Avgu{tin, {kof in cerkveni u~itelj,  28. avgust
Mladi Avguštin je bil zelo živahen, nagnjen k slabemu, nereden učenec, ker se je za-
vedal, da se uči z lahkoto. Tudi kasneje ga materine prošnje in solze niso odvrnile od 
razvratnega življenja. Po srečanju s škofom Ambrožem v Milanu se je njegovo življenje 
začelo spreminjati in počasi se je oklenil in z vso močjo vzljubil Gospoda. Ljudje so ga 
hoteli za duhovnika, postal je tudi škof in največji govornik v dobi cerkvenih očetov. 

Pri bogoslužju
prosim: 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

se zahvaljujem:

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

22. nedelja med letom
28. avgust 2016
Lk 14,1.7-14 

Takrat boš  _  _  _  _  _  _  _  _  

vpričo vseh, ki so s teboj pri   

_  _  _  _  ; kajti vsak, ki se 

povišuje, bo  _  _  _  _  _  _  _,  

in kdor se ponižuje, bo povišan.








