katehetsko gradivo za 7. in 8. razred
za teden od 11. do 18. oktobra 2020

DAJATI …
Vsi pripadamo nekomu ali nečemu, vsi smo člani različnih skupin in skupnosti, kot so npr.
družina, razred, različni krožki, druženja … tudi Cerkev. S tem, ko smo člani, k tem skupinam
tudi nekaj prispevamo, na razpolago jim damo svoje talente (npr. v orkestru svoj talent igranja
na glasbilo, v klubu svoj športni talent …). Res, da v skupnosti nekaj prispevamo, vendar pa
tudi iz njih veliko dobimo (izkušnje, prijatelje, zaupanje, vztrajnost …).
Pomisli, kam vse ti pripadaš.

Kaj tem skupnostim prispevaš?

Kaj pa od njih prejmeš?

V SVETEM PISMU BEREMO: poišči in preberi odlomek Mt 22,15-21
Oglej si tudi risanko na temo nedeljskega evangelija (in odlomka, ki smo mu
prisluhnili dve nedelji nazaj). Najdeš jo na tej povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=_y0JXVAaLH8&list=RDCMUCTlThMcv2OFj7KfbOFhLrvg&index=1

Zapiši en stavek, misel, besedo ali podobo, ki ti je iz risanke najbolj ostala v spominu.

Kako se je Jezus odzval na vprašanje, ki so mu ga postavili farizeji?
Kaj misliš, da je z odgovorom želel sporočiti?

Tako kot je bila na kovanec vtisnjena podoba cesarja, je v nas po stvarjenju in še zlasti po krstu
vtisnjena podoba Boga. V Svetem pismu beremo, da smo bili ustvarjeni po Božji podobi. Kaj
misliš, da to pomeni? To pomeni, da v sebi nosimo nekaj Božjega. Predvsem je to sposobnost,
da lahko ljubimo in ljubezen tudi čutimo, sprejmemo in jo delimo naprej, da lahko
odpuščamo ter tudi to, da smo sposobni videti vse lepo, kar nas obdaja. Po vsem tem smo
podobni Bogu. Kakor kovanec pripada cesarju, tako tudi mi pripadamo Bogu in mu mnogo
dolgujemo.
Kaj misliš, da Bog pričakuje od tebe? Napiši nekaj stvari!
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Kaj misliš, da pričakujejo starši?

Čeprav se ti večkrat zdi, da so starši do tebe preveč zahtevni, ker ti nenehno »težijo« in ti
dajejo zadolžitve in kazni, je velika želja staršev to, da bi bil njihov otrok v življenju srečen in
zadovoljen. Enako želi tudi Bog. Sliši se malce čudno, toda Bog res želi, da bi bil srečen. Pri
tem ni mišljena trenutna sreča, ko dobiš nov telefon ali pa ko zadeneš gol, saj ta sreča mine.
Mišljena je prava sreča, ki traja. O pravi sreči je pisateljica George Sond zapisala: »V življenju
je ena sama sreča. Da ljubimo in da smo ljubljeni.« Neki drugi pisatelj Georges Bernanos pa
je zapisal, da je »skrivnost sreče v tem, da zmoreš najti radost v veselju drugega«. Tako lahko
vidiš, da se prava sreča povezuje z besedami ljubezen in sočlovek. Sam dobro veš, da se je
veliko lažje veseliti svojih uspehov, vendar pa je veselje veliko slajše, če ga z nekom deliš in če
se on veseli s teboj. To je prava sreča.
Bog je v nas položil mnogo različnih talentov. Pomisli, kakšne talente vse skrivaš v sebi!
___________________________________________________________________________
Talentov zagotovo nismo prejeli z namenom, da jih skrivamo, ampak, da jih razvijemo in jih
delimo z drugimi. Pomisli, kako je pri igri nogometa ali pri kakšnem drugem skupinskem
športu. Ni dovolj, da zna nekdo dobro ciljati na gol, če ni nikogar, ki bi mu lahko dobro podal
žogo. Šele, ko vsi združijo svoje talente pri igranju nogometa, lahko postanejo res dobra ekipa.
Enako je tudi v življenju. Ljudje smo bili obdarjeni z različnimi talenti (nekdo zna dobro
računati, drugi obvlada jezike, tretji peče božanske piškote, četrti je mojster v vsem …), da si
med seboj pomagamo in tako »ustvarimo srečnejši svet«. Kje pa ti deliš svoje talente?
___________________________________________________________________________
Nekateri ljudje so se odločili, da bodo zapustili svojo domovino in svoje talente, zlasti pa vero,
ki je največji dar, delili med ljudmi, ki živijo na drugih celinah. Imenujemo jih misijonarji.
Misijonarji so ljudje, ki so se odločili zapustiti domovino, da bi ljudem v tujih državah govorili
o Jezusu in njegovi ljubezni do vsakega človeka. Pogosto misijonarji delujejo v revnejših
državah, kjer ljudem pomagajo, da lahko dostojno zaživijo (mnogi namreč nimajo doma,
hrane, živijo na smetišču …). Tako jim najprej z zgledom, s pomočjo, da lahko normalno
zaživijo, nato pa tudi z besedami sporočajo, da tudi njih Bog ljubi in želi, da so srečni.
Po vsem svetu deluje okoli 50 slovenskih misijonarjev.
Enega zagotovo poznaš, deluje na Madagaskarju in je
po rodu Slovenec, čeprav se je rodil v Argentini. Zelo
rad igra tudi nogomet. Kdo je to?

___________________________________________
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Njegovo sporočilo najdeš na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Bx0u6HAZWEE
Oglej si video posnetek in na kratko napiši, katere talente in darov deli Pedro
Opeka med Malgaši.
Kakšno sporočilo jim prinaša? Kaj njegovo delo sporoča nam? Tebi?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tudi v preteklosti so Slovenci veliko odhajali v misijone. Zagotovo poznaš dva
zelo znana misijonarja. Prvi je živel v 19. stoletju in je bil misijonar med
severnoameriškimi Indijanci. Dobil je vzdevek »duhovnik na krpljah«, saj je
tudi v najhujši zimi, ko je bilo več metrov snega, hodil od vasi do vasi in
obiskoval ljudi.
To je: _______________________________
Njegovo zgodbo najdeš na povezavi:
https://issuu.com/tanjap.novak/docs/friderik_baraga_issuu_2_de748d910c9bcd ali na:

Tudi drugi je živel v 19. stoletju. Za delo misijonarja se je navdušil ob srečanju
s škofom Friderikom Irenejem Barago. Misijonaril je v Sudanu, na območju
Belega Nila. Bil je tudi raziskovalec in geograf. To je:
______________________________________________________________
vir fotografije: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ignacij_Knoblehar

Letos je minilo 30 let od smrti še enega slovenskega misijonarja, ki
ga verjetno ne poznaš. To je Janez Janež, ki je bil prvi slovenski laiški
misijonar. To pomeni, da po poklicu ni bil duhovnik, ampak zdravnik.
Deloval je na Tajvanu, kjer je s svojim talentom kot zdravnik pomagal
ogromno ljudem. Kaj več o njegovem življenju boš lahko izvedel/a
ob prebiranju Adventnega koledarja, ki bo letos posvečen njemu.
vir fotografije: http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/dr-janez-se-je-ves-predal-bolnikom/

Nikar letos ne pozabi na Adventno akcijo »Otroci za otroke«. V Adventnem koledarju boš
našel/a škatlico za darove za otroke v misijonih. Namen te akcije ni samo to, da daš nekaj
denarja, ampak predvsem, da se ti nečemu odpoveš z namenom, da lahko kdo drug nekaj ima.
Pomisli, dar za katerega se nečemu odpoveš, se zanj potrudiš, je vreden veliko več. Podobno
kot je čokolada po dolgi in strmi poti na vrhu gore slajša, kot pa tista, ki jo poješ doma za
televizorjem.
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IZZIVI TEGA TEDNA ZATE (izpolniš enega ali več; čim več, tem bolje 😊):
•

•
•

•

“Tudi ti si lahko misijonar.” Ja, ti, ki bereš te vrstice. Najbrž se sprašuješ, kako. Ni ti
potrebno odpotovati v drugo državo, na drugo celino. Bodi krščanski zgled, pričevalec
vere, ki jo nosiš v srcu, kjer živiš, v družini, med prijatelji ... Zberi (ob večeru) vso
družino, pogovorite se o tem, kaj ste čez dan lepega doživeli, skupaj se igrajte kakšno
družabno igro, preden se odpravite spat, povabi svojo družino k molitvi, pri kateri se
boste zahvalili za podarjen dan in za vse, kar se vam je v tem dnevu zgodilo. Poskusi
biti misijonar tudi med svojimi sošolci in prijatelji.
Vsak dan zmoli eno Zdravo Marijo (do naslednjega verouka v živo) za slovenske
misijonarje.
Organiziraj pogovor z družino - povprašaj svoje starše, brate, sestre, kaj vedo o
misijonarjih, koga poznajo (če ne bi znali, si pomagajte s katehezo, kjer so predstavljeni
slovenski misijonarji, ali pobrskajte po internetu) - pogovor zaključite z molitvijo npr.
Zdrava Marija za misijonarje.
Na http://www.missio.si/misijonske-pesmi/ poslušaj kakšno od pesmi o misijonih in
misijonarjih in se jo nauči.

ALI VEŠ?
(obkroži pravilni odgovor; o pravilnosti svojih odgovorov se posvetuj s katehetom pri verouku)
V koliko državah delujejo slovenski misijonarji?

30

26

15

Ali veš, koliko je trenutno slovenskih misijonarjev?

27

60

45

Ali veš, koliko evrov smo letos v akciji MIVA zbrali v naši župniji za nakup avtomobilov za
misijonarje?

730 1770

1260

Kdo je Slovenec, ki je utemeljitelj knjižnega jezika indijanskih plemen Očipve in Otava?
Pedro Opeka

Miha Drevenšek

Friderik Irenej Baraga

Ob kateri veliki reki je v 19. stoletju misijonaril Ignacij Knoblehar?
Amazonka

Nil

Donava

TVOJA MOLITEV:
Zmoli desetko rožnega venca »ki je oznanjal Božje kraljestvo« za vse misijonarje in
misijonarke.
Lahko zapoješ tudi kakšno pesem o misijonih, če si se jo naučil/a.
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