katehetsko gradivo za drugo triletje
4., 5. in 6. razred - za teden od 15. do 22. novembra 2020

SPREJEM PRI

KRALJU
Nejc je komaj dočakal konec pouka, a kaj, ko so imeli potem še verouk.
Čeprav je imel katehistinjo Lizo nadvse rad, je tudi k njej prišel zamišljen in
tih. Kljub njeni milini in ljubeznivosti ji ni uspelo izvedeti, kaj ga muči. Ko
so končali, je otroke povabila k nedeljski maši, tedaj pa je iz njega kar
izbruhnil plamen jeze: “Če bi Bogec bil, potem mi ne bi vzel atija!
Mamica je rekla, da je odvisnik in zapodila ga je iz hiše. Če se bo
pozdravil, se bo lahko vrnil, drugače ne!”
“Saj sem ti že rekel, da ni Boga! Moj ati ne verjame v te pravljice!
Odločil sem se, da ne bom več hodil k verouku.” se je hitro oglasil Nik, ki je bil lump nad lumpi.
“Jaz pa mislim drugače,” je mirno rekla Liza, sedla in vzela Nejca v naročje. “V Boga je
potrebno zaupati in verjeti, da je neskončno dober. Njegovo dobroto si moramo izprositi. Z
molitvijo, s sveto mašo in z dobrimi deli vsak dan, vsak trenutek, ne samo takrat, ko smo v stiski
in ga potrebujemo. Tvoj ati, Nejc, se bo gotovo pozdravil, če bo tudi sam prosil za milost
ozdravljenja.”
“Sestra Liza, tudi jaz imam pomisleke in sem večkrat v dvomih. Če bi Bogec bil, ne bi mogel
biti tako krut, da bi povzročal nepopisno hude nesreče, bolezni, potrese in poplave,” je rekla
Hana, ker ni mogla več molčati.
“Kaj pa, če nam Bog pošilja opomine, da bi se spreobrnili, ga slavili in več molili? Koliko ljudi
se ne meni zanj in ne izpolnjuje Božjih zapoved?” je prav tako resno odgovorila katehistinja
Liza.
“Jaz bom molil in prosil za vse, ker verjamem, da je Bog usmiljen. Neskončno nas ima rad in
jaz njega,” je rekel Mihec in objel Nejca.
(povzeto po knjigi: Darinka Kobal, Če bi Bogec res bil, potem ...)
POMISLI:
Kaj bi odgovoril/a Nejcu in Hani na njun pomislek: “Če bi Bogec bil, pa se ne bi zgodilo …«?

Si se tudi ti že kdaj spraševal/a, ali Bog je ali ni, kot sta se v stiski spraševala Nejc in Hana?

OZNANILO:
Zadnjo nedeljo v cerkvenem letu imenujemo nedelja Kristusa kralja. Kaj meniš, k čemu bi
nas ta nedelja želela spodbuditi?
Želi nam pomagati, da bi v svoje življenje povabili Jezusa, ampak ne samo takrat, ko ga
potrebujemo, temveč, da bi On postal kralj našega srca in življenja. Jezus - Bog želi biti v tvojem
življenju “glavni”! Pa ne zato, da bi se bahal s tem ali da bi ti želel, dokazati “jaz pa sem
vsemogočen”, ampak preprosto zato, ker te ima neizmerno rad in te želi spremljati na tvojih
poteh življenja. Jezus si želi in zelo hrepeni, da bi ga povabil/a v svoje življenje. Čaka na tvoje
povabilo, čaka na tvoje srce, da mu bo dalo prostor.
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Vrnimo se našemu Nejcu - morda nam bo on pomagal razvozlati, kako Jezusa - Boga
povabiti v naše življenje.
Po napornem dnevu je mamica obsedela za mizo in razmišljala. Potem je nagovorila svoja
fanta: “Naš gospod župnik je rekel, da je molitev združitev naših src z Božjim in nam daje moč.
Lahko računam na vajino molitev?”
Nejc je pokimal, se nasmehnil, sklenil ročice in začel po svoje moliti takole:
“Moj ljubi Bog. Majhen sem še, saj veš. Zato ni čudno, da pogrešam in potrebujem atija. Ni
me preveč strah, če sem sam doma, a veliko lepše mi je, če smo skupaj. Prosim te, ti mu povej,
da ga imam rad. Mamica pravi, da mu ne more pomagati nihče, če si noče sam. Pomagaj mu
ti, da bo verjel sam vase, v tebe in v nas. Midva z Rokom bova večkrat na dan molila, da si bo
najprej pomagal sam, potem pa mu ti pokaži pot, po kateri bo moral hoditi.”
Še preden je rekel amen, so se odprla vrata. Na pragu je stal ati in odločno rekel: “Jutri grem
prvič na sestanek. Pozdravil se bom in trudil, da bomo ostali skupaj. Z Božjo pomočjo nam bo
uspelo. Vem, da bo!”
Ko se je zunaj znočilo in je Nejc zlezel v posteljo, je v srčku začutil, da ni sam, da je v varnih
rokah Njega, ki ga varuje in ima nadvse rad. Ta misel ga je uspavala v mirne sanje in trden
spanec, ki ga je po celodnevnih težavah res potreboval.
(povzeto po knjigi: Darinka Kobal, Če bi Bogec res bil, potem ...)

Tako je Nejc, kljub jutranjemu pomisleku, ki ga je izrekel pri verouku: “Če bi Bogec bil,
potem …,” zvečer odprl svoje srce in dovolil, da v to težko situacijo vstopi Jezus - Bog. V
trenutku, ko je začel moliti, je Jezus postal kralj njegovega srca in začela sta skupaj romati skozi
življenje.
Če bomo skupaj z Jezusom potovali skozi življenje, verjamemo, da bomo dosegli cilj nebesa. Na tej poti nam lahko pomaga veliko stvari: molitev, prejemanje zakramentov, sveta
maša, deset zapovedi ...
Zelo pomembno pa je, da na tej poti tudi mi stojimo drug drugemu ob strani. Od tega bo
odvisno, kako nas bo Jezus Kralj ob koncu sprejel in kam nas bo umestil v svojem nebeškem
kraljestvu.
V SVETEM PISMU BEREMO: Mt 25,31-40
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko
pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi
angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega
veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in
ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od
kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle
pa na levico.
Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici:
›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v
posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti,
žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli,
bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični
odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo
te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo
prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh
mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹
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Vidiš, pomembna bodo naša dela. Si prepoznal/a v napisanem telesna dela usmiljenja, ki
smo jih odkrivali pri nalogi prejšnjega tedna? Danes jim dodajmo še duhovna dela usmiljenja.
Jih morda poznaš? Si že kdaj slišal/a za nje? Odkrij jih s pomočjo spodnje naloge.

Mavrica, marec 2020

DEJAVNOST:
Da bo Jezus postal kralj tvojega srca in življenja, ti lahko pri tem pomagajo duhovna dela
usmiljenja. Namreč kar koli storiš dobrega komur koli, to storiš Jezusu.
Tu je sedem duhovnih del usmiljena. Morda se ti zdi, da se sliši učeno. Nič zato, preprosto
izberi kakšno delo usmiljenja in ga uresniči v tednu, ki je pred nami.
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GREŠNIKE SVARITI: Če opaziš, da nekdo preklinja ali dela kakšne nelepe stvari, ga na samem
prijazno opozori, da ni prav, kar dela. Ali če morda ti preklinjaš ali veš za kakšno stvar, ki je ne
delaš prav, se potrudi poboljšati. Saj veš, včasih s svojim zgledom več naučiš kot pa z besedami.
NEVEDNE UČITI: Če nekdo česa ne ve, mu pomagaj in ga pouči, da bo stvar spoznal. Lahko mu
stvari razložiš, posodiš knjigo, se z njim o njem neznanih stvareh pogovarjaš …
DVOMLJIVCEM PRAV SVETOVATI: Če te kdo prosi za nasvet, mu svetuj. Pa tudi sam, kadar ne
boš vedel/a česar koli, se obrni na nekoga, za katerega veš, da ti bo pomagal, in ga prosi za
nasvet.
ŽALOSTNE TOLAŽITI: Vzemi si čas za tistega, ki je žalosten. Prisluhni mu.
KRIVICO VOLJNO TRPETI: Moli za osebo, ki ti je nadležna, in prosi Jezusa, naj ti pomaga, da bi
jo mogel sprejeti.
ŽALJIVCEM IZ SRCA ODPUSTITI: Napiši na list osebe, ki so te prizadele, in jim poskusi odpustiti.
Na drugi list napiši osebe, ki si jih ti prizadel/a, in poskusi popraviti krivico.
ZA ŽIVE IN MRTVE BOGA PROSITI: V svoje molitve vključi, vse za katere veš, da je prav, da bi
molil zanje, naj bodo živi ali že pokojni.
IZZIVI TEGA TEDNA ZATE (izpolniš enega ali več; čim več, tem bolje 😊):
•
•
•

Izberi si eno od duhovnih del usmiljenja in ga poskusi uresničiti v tem tednu. Lahko narediš
(podobno kot prejšnjič) kocko z duhovnimi deli usmiljenja za vsak dan.
Povabi k izzivu tudi svoje starše, brate in sestre. Skupaj se odločite za eno duhovno delo
usmiljenja in ga poskusite v tem tednu ali mesecu uresničiti.
Kako bi lahko Jezus postal kralj tvojega srca in življenja? V tem tednu vsak dan, zjutraj in
zvečer v svoji molitvi povabi Jezusa, naj te spremlja vedno in povsod.

TVOJA MOLITEV:
Dobri naš Oče, prihajaš med nas kot Kralj.
Vsak dan nam daješ, kar potrebujemo.
Hvala, ker si dober do nas in nas ljubiš.
Naj bomo tudi mi dobri do vseh. Amen.
Mavrica, november 2013
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