
Kateheza:                            15. Z MOLITVIJO ČASTIMO BOGA 

 

(Preden pričnemo s katehezo skupaj z otroci pri verouku vedno zmolimo. ) 

 

Najprej naj poteka pogovor, ki povezuje prejšnjo katehezo z današnjo, ki ga naj vodi 

eden od staršev oz. skrbnikov naj poteka po naslednjih vprašanjih ( odgovori, ki se 

jih pričakuje od otrok so v oklepaju z vijolično obarvani) : 

»Pri prejšnji katehezi smo se pogovarjali o prvi zapovedi. Katera je?« ( Veruj v 

enega Boga.) 

»Ker v Boga verujemo se z njim tudi pogovarjamo. Kako?« ( Tako da molimo.) 

Tukaj imam eno zgodbo in vam jo bom prebrala. Naslov zgodbe je Molitev. 

 

 

Molitev 

 

Živel je mož, ki je imel navado, da se 

je umikal globoko v gozd. Nekega dne 

je prijatelj, ki ga je zanimalo kam hodi, 

šel za njim. Našel ga je mirno 

sedečega na hlodu.  

»Kaj pa delaš?«, ga je vprašal.  

»Molim.« je mirno odgovoril.  

»Pa moraš na tako oddaljen kraj, da 

moliš?«  

»Tukaj čutim, da mi je Bog blizu.« 

 »Toda ali ni Bog povsod navzoč in ali 

ni povsod enak?«  

»Bog že, jaz pa ne.« 

 

 

 

 

 

Iz knjige Zgodbe za pogum piše Božo Rustja 

 

 

 



Nadaljujete pogovor: 

»Katere molitvene drže poznate?«  

sede,  

kleče,  

stoje 

»Katere načine molitve poznate?«  

po obrazcih,  

svoje besede,  

petje… 

»Katere molitve poznate?«  

katere se otrok spomni jih zapišete 

( Najdete jih tudi v knjigi na strani 108 

in naj jih otroci ponovijo. Pri verouku 

največkrat molimo Oče naš, Zdrava 

Marija, Sveti angel, Tebe ljubim 

Stvarnik moj, O Jezus blagoslovi me..)  

 

 

 

 

Tudi Izraelski kralj Salamon je častil Boga in Bog mu je želel uslišati prošnjo.  

O tem preberete v knjigi na strani 62 oziroma iz Svetega pisma (1Kr 3,4-14). 
https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Kr+3%2C1-15&id13=1&pos=0&set=2&l=sl 

 

»Kaj si je želel kralj Salamon?« ( Razumno srce.) 

Dobro je, če imate pri roki Sveto pismo in ga odprete na straneh, kjer so Psalmi. 

»V Svetem pismu je knjiga Psalmov – to je 150 pesmi, ter hvalnic in molitev. 

Sveto pismo ni samo knjiga, ki govori o zgodovini Izraelskega ljudstva in o 

Jezusovem življenju, ampak je za nas kristjane je tudi KNJIGA MOLITVE.« 

Psalm je sestavljen iz več delov. Začne se z naslavljanjem na Boga, prikaz Božje 

zvestobe v preteklosti, tožbo, prošnjo za pomoč, izjavo zaupanja v Boga… Nekateri 

psalmi nimajo vseh delov. Imajo pa poleg prošnje tudi zahvalo Bogu za pretekla 

dela, zato je lepo in prav, da naša molitev vsebuje tudi zahvalo, saj Bog dela za nas 

( zame ) vsak dan čudovite stvari. 

 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Kr+3%2C1-15&id13=1&pos=0&set=2&l=sl


Vzemite si čas pojdite v naravo in kot molitev skupaj z otrokom preberite Psalm 104: 

PSALM 104 (103) 
Hvalospev Stvarniku 

104 

1 Slávi, moja duša, GOSPODA. 

GOSPOD, moj Bog, zelo si velik, 

veličastvo in sijaj si oblekel. 

2 Ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem, 

razpenjaš nebo kakor šotor. 

3 Na vodah postavlja gornje sobe, 

iz oblakov dela svoj voz, 

hodi na perutih vetra. 

4 Vetrove dela za svoje poslance, 

za svoje služabnike plamteč ogenj.  

 

5 Zemljo je postavil na njene temelje, 

da se na veke vekov ne bo majala. 

6 Z oceanom si jo pokril kakor z obleko, 

prek gora so stale vode. 

7 Pred tvojimi grožnjami so zbežale, 

pred glasom tvojega grmenja odhitele. 

8 Vzdignile so se gore, pogreznile doline 

na kraj, ki si jim ga določil. 

9 Postavil si mejo, ki je ne smejo 

prekoračiti, 

da nikoli več ne pokrijejo zemlje. 

 

10 Studence pošilja v potoke, 

ki se pomikajo med gorami. 

11 Napajajo vse poljske živali, 

divji osli si gasijo žejo. 

12 Ob njih prebivajo ptice pod nebom, 

izmed vej se oglašajo. 

 

13 Iz svojih gornjih sob napaja gore, 

s sadom tvojih del se nasičuje zemlja. 

14 Za živino pusti poganjati travo, 

za človekovo delo zelišče, 

da pridobiva kruh iz zemlje. 

15 Vino razveseljuje srce človeku, 

da pusti sijati obraze bolj kakor olje, 

kruh podpira srce človeku. 

16 Nasičujejo se GOSPODOVA drevesa, 

libanonske cedre, ki jih je nasadil. 

17 Tam si ptice spletajo gnezda, 

štorklja ima svoj dom na cipresah. 

18 Visoke gore so za kozoroge, 

skale so zatočišče za jazbece. 

 

19 Naredil je luno za letne čase, 

sonce pozna svoj zahod. 

20 Polagaš temo in nastopi noč, 

v njej se plazijo vse gozdne živali. 

21 Mladi levi rjovejo za plenom, 

da od Boga zahtevajo svojo hrano. 

22 Ko vzide sonce, se zberejo 

in v svojih skrivališčih poležejo. 

23 Človek odhaja k svojemu opravilu, 

na svoje delo do večera. 

24 Kako veliko je tvojih del, o GOSPOD! 

Vsa si naredil z modrostjo, 

zemlja je polna tvojih ustvarjenih bitij. 

 

25 To morje, veliko in širokih rok, 

tam so plazilci brez števila, 

majhne in velike živali. 

26 Tam prehajajo ladje, 

Leviatán,   

ki si ga naredil, da bi se z njim igral. 

 

27 Vsa ta bitja čakajo nate, 

da jim daš hrano ob pravem času: 

28 daješ jim, pobirajo, 

odpreš svojo roko, nasičena so z 

dobrinami. 

29 Skriješ svoje obličje, prestrašijo se; 

vzameš jim dih, preminejo, 

in se v svoj prah povrnejo; 

30 pošlješ svoj dih, ustvarjena so, 

in prenoviš obličje zemlje. 

 

31 GOSPODOVA slava naj traja na veke, 

GOSPOD naj se veseli nad svojimi deli. 

32 Pogleda na zemljo, in ta se strese, 

dotakne se gorá, in te se kadijo. 

33 Pel bom GOSPODU v svojem življenju, 

igral bom svojemu Bogu, dokler bom 

bival. 

34 Naj mu bo prijetna moja pesem, 

jaz se bom veselil v GOSPODU. 

35 Grešniki naj izginejo z zemlje, 

naj ne bo več krivičnikov. 

Slávi, moja duša, GOSPODA. 

Aleluja! 
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»Kako bi pa vi zapisali zahvalo?« 

V delovnem zvezku na strani 49 namesto prepisovanja psalma naj otrok zapiše 

svojo zahvalo.  

 

 

In za konec še ena zgodba: 

 

Molite, kakor da telefonirate 

 

Neki duhovnik je vsako nedeljo po 

maši sklical otroke pred cerkev in jim 

pripovedoval zgodbe. Neke nedelje je 

prinesel s seboj telefonski aparat, da bi 

jim nazorno razložil, kaj je molitev. »Ko 

telefonirate, govorite z ljudmi, ki jih ne 

vidite. Veste le, da vas na drugi strani 

nekdo posluša. Je tako?, je začel 

duhovnik. Otroci so pritrjevali. »No, 

poglejte, govoriti z Bogom je nekaj 

podobnega kot govoriti po telefonu. On 

je na drugi strani, čeprav ga ne 

moremo videti, in On nas posluša ...« 

Eden izmed otrok je na to vprašal: 

»Kakšna pa je njegova telefonska 

številka?« 

 

 
Iz knjige Dragoceno darilo zgodb piše Božo Rustja 

 

 

 

 

Pripravila katehistinja Maja Kolenc 


