
Družinska kateheza NOVEMBER
Polzela: 20. 11. 2022

Odlomek Svetega pisma: 5Mz 11, 26-28
Lik: MOJZES
Simbol: KAMNITE TABLE (10 zapovedi)
Vrednota: ZAVEZA - PRIJATELJSTVO

HOMILIJA:
Zakaj potrebujemo pravila/zapovedi v življenju?
Zapovedi so nam bile dane zato, da so nam na naši poti proti nebeškemu kraljestvu
v pomoč. Če jim sledimo, bomo prišli v obljubljeno deželo. (Na tej poti pa bomo
spoznali tudi, da jih v polnosti ne bomo nikoli mogli živeti. Še več… Spoznali bomo,
da tudi brez Gospoda ne moremo živeti.)
Je 10 zapovedi veliko? Je težko slediti 10-im pravilom?
Prispodoba z družabnimi igrami. Preprosta igra (traja pol ure) - en list pravil.
Kompleksna igra (traja več dni) - 83 strani pravil.
Naše življenje (traja… večno? :)) - 10 pravil.

VPRAŠANJA ZA ZAKONCE:
- Kako smo preživeli mesec (kakšna lepa in kakšna težka izkušnja) in kako so nam

šli izzivi?
- Kakšna pravila veljajo v naši družini? Kaj pa, če prekršiš pravilo?
- Ali naša pravila sovpadajo z božjimi zapovedmi?
- Sva tudi midva (zakonca) za najin odnos/za boljšo in lažjo komunikacijo sprejela

kakšno pravilo? Sva ga že ponotranjila ali se morava k temu še vedno spodbujati?

Poglobljeno o božjih zapovedih:
Če se vam zdi, da greste lahko v pogovoru z zakonci še globlje, se lahko še bolj
posvetite pogovoru o božjih zapovedih.

- Kako izkazujem čas in spoštovanje božjemu imenu?
- Koliko nam je sveta nedelja, Gospodov dan? Se znamo ustaviti, zahvaljevati,

praznovati?
- Kaj v božjih očeh pomeni spoštovanje staršev?
- Zakaj moramo spoštovani človekovo življenje? Kaj vse prepoveduje peta

zapoved?
- Kako sta mož in žena zavezana k ljubezni in občestvu? O zapovedi čistosti

pred Bogom, samim seboj in bližnjim. Kaj sploh je krepost čistosti?
- Kakšen je moj odnos do resnice? Kaj je resnica?
- O premagovanju poželenj v mislih in željah. Kako je deveta zapoved

povezana s šesto?
- O odnosu do tuje lastnine. Sem ob pogledu na lastnino bližnjega kdaj

nevoščljiv?



V kolikor se vam zdi, da bo pogovor o zapovedih pretežak za vašo skupino, lahko
spregovorite tudi o prihajajočem adventu:

- Kakšna je vaša izkušnja adventnega časa iz otroštva, kako ga preživljate
sedaj kot družina?

- Kaj vas je v današnji katehezi nagovorilo?
- Kaj bi želeli v letošnjem adventnem času spremeniti?


