katehetsko gradivo za drugo triletje
4., 5. in 6. razred - za teden od 8. do 15. novembra 2020

UPRAVLJANJE S

TALENTI
Predstavljaj si: za rojstni dan dobiš ogromen, ampak reees
ogromen paket, zavit v čudovit svetleč papir, ki se blešči kakor
sonce, na vrhu pa se bohoti velika rdeča pentlja. Zagotovo te
zelooo zanima, kaj je notri. Kaj boš storil/a? Ga boš postavil/a na
polico, da bo lahko vsakdo opazil to prečudovito darilo? Ga boš
zložil/a v omaro, da se ja ne bi paket poškodoval? To bi bilo res
škoda, saj je tako čudovit. Ali pa ga boš odprl/a? Seveda ga boš
odprl/a, saj zato so darila, kajne? In verjetno boš to, kar si dobil/a,
tudi dobro uporabil/a.
Tudi Bog nam podarja različna darila. In to zelooo velika in bleščeča. Darila neprecenljive
vrednosti. Najprej je to dar življenja, največji dar, potem dar vere, ljubezni, družina, prijatelji
… Pa tudi ogromno drugih darov, ki jim rečemo tudi talenti. Zagotovo si o njih že veliko slišal/a
in se tudi pogovarjal/a. Preberi si, kaj pa o talentih pravi Jezus.
V SVETEM PISMU BEREMO: Mt 25,14-30
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Neki človek se je odpravljal na potovanje
in je sklical svoje služabnike ter jim izróčil svoje premoženje. Enemu je dal pet talentov, drugemu
dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval. Ta, ki je prejel pet talentov, je
šel takoj z njimi trgovat in je pridóbil pet drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridóbil dva
druga. Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skôpal jamo in skril denar svojega gospodarja.
Po dolgem času je prišel gospodar teh
služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil
je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet
drugih in rekel: ›Gospodar, pet talentov si mi
izročil, glej, pet drugih sem pridóbil.‹ Gospodar
mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V
malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil.
Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ Nato je
pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel:
›Gospodar, dva talenta si mi izróčil, glej, dva
druga sem pridóbil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav,
dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez
veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹
Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: ›Gospodar, vedel sem, da si trd človek.
Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi raztresel. Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v
zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹ Gospodar pa mu je odgovóril: ›Malopridni in leni služabnik!
Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram, kjer nisem raztresel? Zato bi moral dati moj denar
menjalcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte
tistemu, ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se
bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najglobljo temo. Tam bo jok in
škripanje z zobmi.‹«
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ALI VEŠ?
Prilika je kratka zgodba, iz katere se naučimo kaj dobrega za življenje. Jezus je ljudem rad
pripovedoval prilike, da bi ga bolje razumeli.
Talent je utežna mera. V Jezusovem času je znašala 58,9 kilograma. Pozneje so to besedo začeli
uporabljati tudi za dobre lastnosti, ki nam pomagajo, da nekaj naredimo dobro ali bolje kot
drugi. Tako na primer govorimo, da ima nekdo talent za glasbo, drugi za šport …
POMISLI:
Predstavljaj si, koliko je dobil tretji služabnik, če je prejel v oskrbo en talent dragocenosti, npr.
en talent zlata. To je več kot 50 kilogramov zlata! Je to dar, ki se ga zakoplje?! Ali se z njim
trguje, da pridobiva vrednost?
Si že kdaj razmišljal/a in ugotovil/a, da si bil/a v življenju obdarjen/a. Da si prejel/a veliko daril?
Že to, da si se rodil/a, je neprecenljivo darilo. Da dihaš, se giblješ, lahko govoriš, se smeješ,
opazuješ, poješ, nekomu stisneš roko, se lahko zjočeš, imaš hrano in obleko, opaziš, da je
nekdo v stiski, se znaš razveseliti malih drobnih pozornosti, ki ti jih naklanjajo ljudje, imaš srce,
ki želi pomagati ljudem v stiski ... vse to in še več ti je dano z namenom, da ti je lepo v življenju
in da tudi ti komu polepšaš vsak dan posebej. To so talenti, darovi, s katerimi lahko trguješ, da
pridobivaš vedno več lepega in s tem bogatiš druge in sebe.
Katere darove si pa ti prejel/a? Kaj so tvoji talenti?

Komu z njimi pomagaš, polepšaš življenje, kako jih razvijaš? Kje in za kaj bi jih še lahko
porabil?

Thierry, 7-letni deček iz Avstralije, je papežu Frančišku poslal pismo s vprašanjem:
Dragi papež Frančišek, zakaj je toliko ljudi tako revnih in brez hrane?
Ali lahko Bog da revnim ljudem nekaj hrane kot takrat, ko je nahranil 5000 ljudi?
Ja, ja! Lahko to naredi, Thierry!
In to še vedno dela. Takrat je Jezus dal kruh apostolom, da so ga razdelili med vse ljudi. Če
apostoli hrane ne bi dali ljudem, bi bili še vedno vsi lačni. Veš, kruh imamo! Dovolj ga je za vse!
Prava težava je v tem, da ga nekateri, ki ga imajo veliko, ne želijo deliti z drugimi. Težava ni v
Jezusu, temveč v skopih in sebičnih ljudeh, ki želijo obilje obdržati zase. Jezus je s takimi ljudmi
zelo strog. Naučiti se moramo deliti svoje bogastvo in hrano, ki jo imamo. Tako bo dovolj za
vse in vsi bodo srečni.
papež Frančišek
(Dragi papež Frančišek; papež odgovarja na pisma otrok z vsega sveta)

DEJAVNOST:
Si predstavljaš? Tudi ti lahko s svojimi talenti/darovi narediš nekaj, da bo svet lepši. Lahko, če
posnemaš Jezusa. Ni ti treba daleč, ni treba veliko. Vse že imaš, samo opazuj, se odloči in
naredi. Si za?
Nekaj idej najdeš v spodbudah za dobra dela, ki jim pravimo TELESNA DELA USMILJENJA. So
pomembna, ker bo po njih naš Gospodar (BOG) ocenjeval, kako dobro smo uporabili njegove
darove/talente.
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To je sedem telesnih del usmiljenja. Mogoče zvenijo učeno, a so lahko zelo vsakdanja,
preprosta. Lahko jih poenostaviš in vzameš kot spodbude za svoja dobra dela.
LAČNE NASIČEVATI: Pripravi doma nekomu zajtrk ali malico.
ŽEJNE NAPAJATI: Povabi koga … na pijačo (sok, čaj, kavo). Brezalkoholno, lahko tudi na kozarec
vode. Posveti se družbi svojega gosta (v trenutni situaciji najbrž zgolj v okviru družine).
POPOTNIKE SPREJEMATI: V tem času se težko srečuješ s popotniki. Lahko pa zmoliš za srečno
pot tistih, ki so zaradi dela pogosto na poti.
NAGE OBLAČITI: Kakšno svoje dobro in lepo oblačilo podari komu, ki mu bo prišlo prav.
BOLNIKE OBISKOVATI: Poznaš koga, ki je zbolel? Če je mogoče, ga obišči ali pokliči po telefonu.
JETNIKE REŠEVATI: Večina izmed nas bo težko olajšala življenje kakšnemu zaporniku. Lahko pa
zanje molimo.
MRTVE POKOPAVATI: Zmoli za koga iz tvoje družine ali sorodstva, ki je umrl.
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IZZIVI TEGA TEDNA ZATE (izpolniš enega ali več; čim več, tem bolje 😊):
• Na velik list papirja z lepimi črkami napiši, za kateri dar si Bogu hvaležen/a in kaj želiš z
njim dobrega storiti. List prilepi na vidno mesto v sobi. Bodi ponosen/a na svoj talent
in Bogu hvaležen/a zanj. Lahko se povežeš tudi s prijatelji/cami in jim napišeš, katere
darove si opazil/a pri njih, oni pa naj storijo enako zate.
• Izreži kocko (najdeš na koncu naloge) in nanjo napiši šest vsakdanjih preprostih
opravil/del, s katerimi lahko nekomu polepšaš dan (npr. pomil/a bom posodo,
poklical/a dedka/babico, zmolil/a bom za mir na svetu, pripravil/a bom večerjo, ves
dan si bom prizadeval/a biti dobre volje …) Ideje za dobra dela lahko najdeš kar med
deli usmiljenja. Nato kocko zlepi. Ta teden vsak dan vrzi kocko in opravi opravilo, ki se
ti prikaže.
TVOJA MOLITEV:
Dobri Bog, hvala ti za talente, ki si mi jih dal.
Daj mi moč, da jih bom razvijal/a in postajal/a samostojen/a.
Pomagaj mi, da se bom ogibal/a lenobi
in brez ugovarjanja upošteval/a nasvete staršev.
S svojimi sposobnostmi naj razveseljujem Tebe in bližnje
in s Tvojo pomočjo dosežem večno življenje. Amen.
Mavrica
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