ZAKRAMENTI – kratki poudarki
1) SVETI KRST
•
•
•
•

je PRVI IN TEMELJNI ZAKRAMENT
(brez njega ne moremo prejeti drugih zakramentov)
prejmemo ga le enkrat in ima učink za vse življenje
podeljuje ga: diakon, duhovnik; v nevarnosti vsak človek
NAPIŠI, KATERA ZNAMENJA
NASTOPAJO PRI SVETEM KRSTU:
KATERI SO UČINKI SVETEGA KRSTA?
TOREJ, KAR SE PRI KRSTU ZGODI?

Najbolj
pomembno:

•

Druga
znamenja:

•
•
•
•

2) SVETA SPOVED
•

•

•

Bog nam pokaže, da nam je blizu tudi, ko grešimo in nam
odpušča, če se kesamo in nam je žal grehov, ki smo jih
naredili
k njemu pristopimo večkrat; če imamo velik greh moramo
k spovedi preden lahko gremo k svetemu obhajilu;
primerno je, da gremo k spovedi vsaj nekajkrat na leto
podeljuje ga: duhovnik, škof

KAJ OD BOGA PREJMEMO PRI SVETI
SPOVEDI?

NA PRSTE DLANI NAPIŠI
PED DELOV SVETE SPOVEDI
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3) SVETO OBHAJILO (MAŠA, EVHARISTIJA)
• V tem zakramentu se nam Bog daje v hrano
• Prva sveta maša je bila Jezusova zadnja večerja
• osrednja simbola: kruh in vino, ki postaneta Jezusovo telo in
kri
• vsaka sveta maša, pri kateri se vredno udeležimo obhajila je
zakrament (ne le prvo sveto obhajilo)
• Sveta maša štiri dele: prvi je uvodni del (križ, pozdrav, kesanje
gregov), četrti je sklepni obred (s pozdravom in blagoslovom).

DVA GLAVNA DELA
SVETE MAŠE PA STA:
KAJ SE PRI TEM
DELU DOGAJA?
KJE SE TA DEL
DOGAJA?

4) SVETA BIRMA
•

•

•
•
•

je zakrament Svetega Duha; Bog nam pomaga, da
se v življenju prav odločamo in da v dobrih
odločitvah vztrajamo.
učinki: prejmemo darove svetega Duha:
1) dar modrosti;
2) dar umnosti;
3) dar svéta;
4) dar moči;
5) dar vednosti;
6) dar pobožnosti;
7) dar strahu božjega.
podeljuje: škof
glavna simbola sta: škofova molitev; maziljenje s
sveto krizmo na čelu
po sveti birmi postanemo: JEZUSOVI SODELAVCI IN
PRIČEVALCI
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5) SVETA POROKA
• je zakrament, v katerem fant in dekle v svoj ljubezenski
odnos povabita Boga
• Bog človeško ljubezen spreminja v Božjo, da bi bila ta
zares trajna in neminljiva
• podeljuje: mož ženi, žena možu
• zraven morata biti vsaj dve priči in duhovnik ali diakon
• znamenje sta tudi poročna prstana
• dva, ki sta se veljavno poročila, sta mož in žena do konca
življenja

NAPIŠI BESEDILO OBLJUBE, KI SI
GA IZREČETA FANT IN DEKLE IN
PO KATEREM POSTANETA MOŽ
IN ŽENA:

6) SVETO DUHOVNIŠKO
POSVEČENJE
•
•
•

•

kristjan postane diakon, duhovnik
podeljuje: škof
duhovniško posvečenje ima tri
stopnje:
1) diakon;
2) duhovnik;
3) škof
osrednje znamenje: maziljenje s sveto
krizmo, polaganje škofovih rok in
posebna molitev
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7) SVETO BOLNIŠKO MAZILJENJE

• z njim Bog pokaže svojo
bližino človeku, ki je starostno
oslabljen ali resno bolan
• podeljuje: duhovnik
• znamenje: maziljenje z
bolniškim oljem na dlaneh in čelu
in posebna molitev
• če bolnik ne more k spovedi,
mu Bog po bolniškem maziljenju
tudi odpusti grehe

KOMU JE NAMENJEN TA
ZAKRAMENT?
KAJ BOG PODARI BOLNIKU?
LAHKO PREJMEMBO TA
ZAKRAMENT ENKRAT ALI
VEČKRAT?

Ime in priimek: _____________________________
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