Čemu smo na svetu?

Kdo je Bog?

*****

*****

Zato, da bi živeli po božji volji in se
zveličali.

Bog je Stvarnik sveta in Oče vseh
ljudi.

V koga kristjani verujemo?

Kaj je naredil Bog Oče?

*****

*****

V troedinega Boga.

On je ustvaril nas in ves svet.

Kaj je za nas naredil božji Sin?

Kako v nas deluje Sveti Duh?

*****

*****

Sin nas je odrešil s svojim
trpljenjem in vstajenjem.

Sveti Duh nas posvečuje, nas vodi
in je naš Pomočnik.

Kako imenujemo greh prvega
človeka?

Kdo je bil obvarovan izvirnega
greha?

*****

*****

Izvirni greh.

Marija.

Kdo je Jezus Kristus?
*****
Božji Sin, ki je pravi Bog in pravi
človek.

Kdo je Sveti Duh?
*****
Tretja božja oseba, Tolažnik in
Pomočnik, ki ga je Jezus poslal
svoji Cerkvi.

Kaj je molitev?
*****
Molitev je pogovor z Bogom.

Kdaj je Jezus poslal Svetega Duha?
*****
Petdeset dni po svojem vstajenju,
na binkoštni praznik.

Kaj je Cerkev?
Kdo vodi Cerkev?
*****
*****
Cerkev je božje ljudstvo Nove
zaveze, ki jo je ustanovil Jezus
Kristus.

Jezus Kristus po Svetem Duhu.

Jezus je izročil oblast prvenstva v
Cerkvi sv. Petru. Kdo je njegov
naslednik?

Kdo so naslednik apostolov?
*****

*****
Škofje.
Rimski škof (papež, sveti oče).

Kaj so zakramenti?
*****

Kdo deluje po zakramentih?
*****

Znamenja, ki jih je postavil Jezus
Kristus, da nas posvečujejo.

Jezus sam.

Kaj nam dajejo zakramenti?

Katere zakramente prejmemo samo
enkrat v življenju?

*****
Božjo pomoč za krščansko
življenje.

*****
Krst, birmo in mašniško
posvečenje.

Kateri je prvi zakrament?

Kaj postanemu pri svetem krstu?

*****

*****

Sv. krst.

Božji otroci in udi oz. člani Cerkve.

Kdo sme krstiti?
Kaj je potrebno za sv. krst?
*****
Krščenec, krstitelj, voda, besede
krščevanja (Ime krščenca, imena
troedinega Boga) in namen Cerkve.

*****
Škof, duhovnik ali diakon, v sili pa
vsak človek, če uporabi tekočo
vodo, besede krščevanja (Ime
krščenca, imena troedinega Boga)
in ima namen Cerkve.

Kakšen pomen ima krščansko ime,
ki ga prejmemo pri krstu?
*****
Ime je pomembno, ker Bog
vsakogar pozna po njegovem imenu
in ker nas spominja na zavetnika, ki
še posebej prosi za nas pri Bogu.

Zakaj je god za nas kristjane
pomemben?
*****
Spomnimo se na krst in na našega
zavetnika, ki še posebej prosi za nas
pri Bogu.

Kaj nam Sveti Duh podeli pri sv.
birmi?

Kdaj imaš god in kaj veš o tvojem
zavetniku?
*****
…

Kaj je sv. birma?
*****
Zakrament, ki nas z milostjo
Svetega Duha utrdi v veri ter nam
da poslanstvo oznanjati vero,
najprej s svojim krščanskim
življenjem - pričevanjem.

Kaj postanemo pri birmi?
*****

*****
Svoje darove.

Katera razlika je med darovi in sadovi
Svetega Duha?
*****
Darove dobimo za pomoč v
krščanskemu življenju, sadovi pa so
to, kar se vidi v našem krščanskem
življenju, kakor pač ti darovi Svetega
Duha v nas in po nas delujejo.

Kristusovi sodelavci in pričevalci,
»polnoletni« v veri.

Koliko je darov Svetega Duha?
*****
7

Naštej darove Svetega Duha!
Koliko je sadov Svetega Duha?
*****
*****
12

Je veselje dar ali sad Svetega Duha?
*****
Sad.

Pri katerem prazniku še posebej
pomislimo na Svetega Duha?
*****
Na binkošti.

Naštej zakramente!
*****
Sv. krst, sv. birma, sv. evharistija,
sv spoved, sv. bolniško maziljenje,
sv. zakon, sv. red.

Modrost, umnost, svet (nasvet),
moč, vednost, pobožnost, strah
božji.

Kateri sad Svetega Duha je zate
najpomembnejši?
*****
(ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost,
blagost, dobrotljivost, dobrohotnost,
krotkost, zvestoba, skromnost,
vzdržnost, čistost)

Kateri so simboli Svetega Duha?
*****
Golob, plamen, ogenj, žarek.

Kaj se zgodi pri zakramentu
bolniškega maziljenja?
*****
Kristus krepi bolnika in mu je blizu
tudi v težkem času bolezni ali
starosti.

Kaj se zgodi pri zakramentu sv.
birme?
*****
Bog potrdi (mladega oz. odraslega)
človeka v krščanskem življenju in
ga krepi z močjo iz Svetega Duha.

Kaj se zgodi pri zakramentu
pokore?
*****
Bog odpušča grehe in pomaga, da
začnemo vedno znova.

Kaj se zgodi pri zakramentu sv.
reda?
*****
Duhovnik (»službeno«) postane
božji služabnik - dobi odgovornost
in nalogo za duhovniško delo,
službo, služenje.

Kaj se zgodi pri zakramentu sv.
krsta?
*****
Izvirni greh je izpran oz. izbrisan.
Začne se novo življenje z Bogom.
Krščena oseba postane ud oz. član
Cerkve in božji otrok.

Kaj se zgodi pri zakramentu sv.
evharistije?

Kaj se zgodi pri zakramentu sv.
zakona?

*****
Verniki dobijo hrano za dušo. V
Kristusu so povezani z Bogom in
med seboj.

*****

Kaj je potrebno za zakrament sv.
krsta?
*****
Tekoča voda, poimenovanje krščenca
s krstnim imenom ter klicanje imena
troedinega Boga: Očeta, Sina in
Svetega Duha.

Dva človeka skleneta medsebojno
zvezo. Bog blagoslovi to zvezo.

Kaj je potrebno za zakrament sv.
birme?
*****
Maziljenje na čelo s sv. krizmo in
besede posredovanja potrditve
Svetega Duha, kar je znamenje za
sprejem Svetega Duha in njegovih
darov.

Kaj je potrebno za zakrament sv.
evharistije?

Kaj je potrebno za zakrament sv.
pokore?

*****
Kruh in vino, ki po mašnikovih
besedah pri spremenjenju postaneta
Kristusovo telo in Kristusova kri.

*****
Spreobrnenje, kesanje,
duhovnikova odveza in grešnikova
pokora.

Kaj je potrebno za zakrament sv.
bolniškega maziljenja?
*****
Maziljenje z oljem na čelo in roke.

Kaj je potrebno za izvršitev
zakrament sv. reda?
*****
Posvetilna molitev in škofova
položitev rok na glavo
duhovniškega kanditata.

Kaj je potrebno za zakrament
sv. zakona?
*****
Medsebojna podaritev moža in žene
za vse življenje, to je z besedami
medsebojne privolitve zaročencev
pred pričo Cerkve ter zatem še s
telesno podaritvijo zakoncev.

Kdor je že krščen in živi v stanju
milosti.

Kaj pomeni živeti v stanju milosti?

Kaj je »milost«?

*****

*****

Da nimaš velikega greha in se
trudiš živeti po božji volji.

Dar, ki nam ga podari Bog brez
našega zasluženja.

Kdo more prejeti zakrament sv.
birme?
*****

Kaj je krepost?

Katere so glavne božje ali božanske
kreposti?

*****
*****
Trajno in trdno razpoloženje za
nravno dobra dejanja.

Vera, upanje in ljubezen.

Čemu nam pomaga dar modrosti?

Čemu nam pomaga dar umnosti?

*****
Da spoznamo, občudujemo in
ljubimo Boga in vse presojamo po
tem spoznanju in tej ljubezni.

*****

Čemu nam pomaga dar sveta oz.
nasveta.
*****
Da se v dvomnih in težkih stvareh
odločamo za to, kar je po božji
volji.

Da natančneje spoznamo pomen
verskih resnic.

Čemu nam pomaga dar moči?
*****
Da premagujemo težave, ki nas
ovirajo na poti zveličanja.

Čemu nam pomaga dar vednosti?

Čemu nam pomaga dar pobožnosti?

*****

*****

Da spoznamo, kaj naj storimo ali
opustimo.

Da vedno gojimo otroško vdanost
do Boga.

Čemu nam pomaga dar strahu
božjega?
*****
Da se iz spoštovanja do Boga
ogibamo vsega, kar bi utegnilo biti
Bogu neljubo.
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