
Kateheza:                            16. BOŽJE IME JE SVETO 

 

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

Tokrat bi začeli katehezo z Božjo Besedo, ki je bila kot prvo berilo pri zadnji nedelji.  

Preden preberemo jih opozorimo naj bodo pozorni na imena. 

 

1. berilo 
 
Berilo iz apostolskih del (Apd 8,5-8.14-17) 

 

Tiste dni je Filip prišel v glavno mesto Samaríje in tam oznanjal Kristusa. Množice so 
enodušno prisluhnile Filipovim besedam. Poslušale so ga in gledale znamenja, ki jih je delal: 
veliko obsedencev so nečisti duhovi zapustili z glasnim krikom, veliko hrômih in šépavih 
je bilo ozdravljenih. V mestu je zavladalo veliko veselje. 
Apostoli v Jeruzalemu pa so slišali, da je Samaríja sprejela Božjo besedo; zato so tja poslali 
Petra in Janeza. Ko sta prispela tja, sta molila zanje, da bi prejeli Svetega Duha. Zakaj Duh 
še ni bil prišel na nobenega izmed njih, bili so samó krščeni v imenu Gospoda Jezusa. Tedaj 
sta nanje polagala roke in prejemali so Svetega Duha. 
 

 
Apostol Filip 

 

 



»Katera imena so omenjena v Božji Besedi?« ( Filip, Peter, Janez, Jezus Kristus) 

»Zakaj je pomembno ime? Zakaj je pomembno naše ime?« ( da se pokličemo, 

pokličejo nas po imenu) 

»Ali je pomembno kako se pokličemo med seboj?« ( S spoštovanjem.) 

»Kot spoštujemo svoje ime spoštujemo tudi Božje ime, na kar se nanaša tudi 

druga zapoved. Katera je druga zapoved?« ( Ne skruni božjega imena.) 

»Tudi Izraelci so zelo spoštovali Boga. Kako, nam pokaže naslednji 

svetopisemski odlomek.« 

O tem preberete v knjigi na strani 64 - 66 oziroma iz Svetega pisma (Dan 3,1-30) 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Dan+3&id13=1&pos=0&set=2&l=sl 

 

in se o tem odlomku pogovorite: 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Dan+3&id13=1&pos=0&set=2&l=sl


»Ali je babilonski kralj spoštoval judovskega Boga?« ( ne, vendar je mnenje 

spremenil, ko je videl, kaj Bog dela za svoje ljudstvo) 

»Kako kažemo spoštovanje do Božjega imena?« 

- spoštljivo izgovarjamo Božje ime in lepo govorimo o Njem, o Mariji in svetnikih 

- skrbimo za lepoto slovenskega jezika 

- ne preklinjamo 

 

Na tem mestu jim povem lastno zgodbo, saj se v mnogih družinah grdo govori in 

kako sem se jaz tega odvadila. Vedo tudi, da sem zelo občutljiva na take besede, 

ker takega govorjenja pri verouku ne dopuščam in vsakič odreagiram na tako 

besedo. 

Poudarim jim, da je proti grdemu govorjenju zelo pomembna naslednja molitev, ki jo 

na koncu tudi zmolimo. ( knjiga str. 67 ). 

 

 

   V SPRAVO ZA BOGOKLETJE 

   Bog bodi hvaljen. 

   Hvaljeno bodi njegovo sveto ime. 

   Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek. 

   Hvaljeno bodi ime Jezusovo. 

   Hvaljeno bodi njegovo presveto srce. 

   Hvaljena bodi njegova predragocena kri. 

   Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem zakramentu. 

   Hvaljen bodi Sveti Duh, Tolažnik. 

   Hvaljena bodi vzvišena Mati božja, presveta Devica Marija. 

   Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje. 

   Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje. 

   Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije. 

   Hvaljen bodi njen prečisti ženin, sveti Jožef. 

   Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih. 

 

 

Za konec še zgodba o grdem govorjenju: 



Papiga grdo govori 
Nekega bogataša je papiga, ki je 
govorila, tako očarala, da jo je kupil. 
Toda takoj, ko jo je prinesel domov, je 
ogorčen spoznal, da so papigo naučili 
predvsem grdih besed. 
Novi lastnik ni hotel, da bi papiga 
ponavljala take besede. Zato je skoval 
zvit načrt. Vedno, ko je papiga lepo 
govorila, ji je mož dajal dobra semena 
in vedno, ko pa je začela grdo govoriti, 
jo je vedno rahlo stresel električni tok, 
ki ga je možakar napeljal v kletko in ga 
ob grdem govorjenju vedno vklopil. 
V kratkem času se je papiga naučila 
brzdati svoj jezik. 

 

Misel 
Jezik je način sporazumevanja med ljudmi v pisni ali ustni obliki. Je velik Božji dar. 
Pravzaprav zelo velik Božji dar, po katerem se razlikujemo od živali. 
Na žalost pa ga nekateri ljudje zlorabljajo z grdim govorjenjem. Poznamo več vrst 
takega govorjenja. Zaklinjanje – prisegati na nekaj svetega. Zloraba Božjega imena - 
po nepotrebnem izgovarjanje imen Boga, Jezusa Kristusa, Device Marije in 
svetnikov. Bogokletje (sramotenje Boga), ko »zoper Boga izrečemo besede 
sovraštva, očitanja, izzivanja, da o Bogu rečemo kaj zlega, da v našem govorjenju 
manjka spoštljivosti do njega, da zlorabimo Božje ime« (KKC 2148). Kletvice, v 
katere je vpleteno Božje ime, so znamenje pomanjkanja spoštljivosti do Božjega 
imena. Prav tako ne smemo prekleti človeka, da bi mu z (grdimi) besedami želeli 
nekaj slabega. 
Naše govorjenje pa je lahko tudi umazano, nespodobno, pokvarjeno, prostaško...  

 
Molitev 
Gospod, pomagaj nam, 
da bomo pomislili, preden 
spregovorimo 
in ne bomo grdo govorili. 
Podeli nam pravo modrost, 
da bomo vedeli, 
kdaj je prav, da spregovorimo 
in da tako spregovorimo, 
kot je tebi všeč. 
Sicer naj bomo tiho. 
Odpusti nam, 
če smo kdaj uporabljali besede, 
ki ne bi smele priti na naše ustnice. 

Obljubljamo ti, da se bomo trudili, 
da jih ne bomo več uporabljali. 
  

Iskra 
Beseda je lahko most, ki povezuje; 
ključ, ki odpre; balzam, ki blaži... 
Beseda pa je lahko tudi zid, ki ločuje; 
ključ, ki zaklepa; kis, ki razjeda... 

Naj ti bodo v veselje izreki mojih ust, 
premišljevanje mojega srca pred tvojim 
obličjem, 
Gospod, moja skala, moj rešitelj. (Ps 
19,15) 

RUSTJA, Božo. (Povejmo z zgodbo). Ognjišče, 2009, leto 45, št. 2, str. 64-65. 
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