katehetsko gradivo za drugo triletje
4., 5. in 6. razred - za 3. adventno nedeljo (nedeljo veselja) - 13. december 2020

10.

PRIČEVAL NAJ BI

O LUČI
Bila je lepa sončna sobota, Matic pa je stal pred šolo, saj so odprli božično tržnico in
mamica ga je poslala, naj kupi adventni venček. Matic je godrnjal, a mu to ni čisto nič
pomagalo. Pretirane gneče ni bilo, zato je Matic pristopil k prvi stojnici, kjer je videl
adventne venčke, saj je hotel biti čim prej doma oziroma na dvorišču s prijatelji. Pri
stojnici je bila gospodična, starejša od Matica, pletla je venček in na nosu imela temna
sončna očala. Matic se je začudil, pozabil na bonton in mamico, ki mu je vedno
naročala, naj naprej lepo pozdravi, in je kar bleknil: “A sploh kaj vidiš?” Prsti gospodične
so obstali. Obrnila se je k Maticu in odgovorila: “Prav nič.” “Zakaj pa potem nosiš takšna
očala? Saj nisi na plaži!” je bil Matic zoprno predrzen. “Zato, ker z njimi vidim prav
toliko, kot brez njih,” je rekla gospodična in snela očala. Bila je slepa. Matica je stisnilo
pri srcu, da je komaj zajecljal: “Oprosti.” “Že v redu. Saj nisi mogel vedeti.” “Kako pa
lahko pleteš venčke, ko pa nič ne vidiš?” “Ker sem jih naredila že toliko, da bi jih lahko
pletla miže! Samo, da meni sploh ni treba mižati.” Oba je premagal smeh. “Ti je kakšen
všeč?” “Ja, vzel bi tega z rdečimi svečkami.” je s prstom pokazal Matic in se takoj nato
ugriznil v jezik. Le kako naj razloči barve? Janja je z dlanmi šla preko svečk na venčkih
in Maticu izbrala ravno tistega, ki ga je pokazal. “A tudi barve razločiš?” Ni mogel skriti
začudenja. “Seveda, jaz gledam z rokami!” Matic je bil navdušen. Ko je plačal za venček,
pa mu je Janja dejala: “Ti lahko zaupam skrivnost? Če hočeš res videti, moraš gledati z
rokami. Ja, stvari in ljudi je treba začutiti … In če bi gledal z rokami, bi morda opazil, da
ima vsaka sveča svojo obliko. Bučman!” Poslovila sta se in Matic se je smejal še ves
teden, ko se je spomnil tega.
Ko je kaplan ob prižgani sveči na vencu zapel: “Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je
zagledalo luč …,” pa je Matic pomislil na Janjo. In na vse slepe, ki ne morejo videti luči.
In hvaležen molil, da lahko prav vsi uzremo Luč, ki razsvetljuje naša srca. In da smo
lahko prav vsi luč drug drugemu.
prir. po: Če hočeš videti, moraš gledati … z rokami (Gregor Čušin, Mavrica, december 2018

Si že prebral/a evangelij, ki ga bomo
poslušali v nedeljo? Tudi tam govorijo o luči
… O luči, o kateri je pričeval Janez Krstnik. Veš
kdo je ta Luč, ki jo čakamo/pričakujemo?
Tako kot Matic, se tudi ti ne pozabi dobro
pripraviti na Luč, ki prihaja, na Jezusa, in mu
pripravi prostor v svojem srcu. Saj veš, ena
od “nalog” te priprave je tudi čisto srce priprava in zakrament svete spovedi, na
katero si se že pripravil/a. Nekaj časa še imaš,
ne izpusti oz. zamudi priložnosti.
1
pripravili v Župniji Velenje - sv. Martin

V SVETEM PISMU BEREMO:

Te zanima več o življenju in delu Janeza Krstnika? Poglej tukaj:
https://www.youtube.com/watch?v=_d4KeGaTa9U
ali https://www.youtube.com/watch?v=7NMHOLPWeTM
(podnapise nastavi na samodejno in slovensko).
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POMISLI:
Prižigamo tretjo svečko na adventnem venčku. Naredi zvečer preizkus: ugasni luč - na mizi
opazuj adventni venček brez prižganih svečk - prepusti se nekaj časa tej temi; nato prižgi eno
svečko in se prepusti plamenčku; nato prižgi dve svečki in tudi sedaj si privošči opazovanje
gorečih svečk; in prižgi tri svečke, pa tudi tukaj si vzemi čas za opazovanje gorečih svečk. Ob
tem opazovanju si gotovo opazil/a, kako je ob prižiganju svečk prostor postajal svetlejši in bolj
prijazen.
Kaj misliš, kaj ti želijo sporočiti prižgane svečke?
___________________________________________________________________________
Morda pa te danes sprašujejo: »Ali je v tvojem srcu že tako svetlo? Že pripravljaš prostor za
Jezusov prihod?« Saj veš, On si želi priti v tvoje srce in tvoje življenje. Malo premisli: kaj si že v
tem času od prve adventne nedelje postoril/a, da bi bilo tvoje srce pripravljeno na Jezusov
prihod?
Za osvežitev spomina - v naših katehezah smo predlagali:
 pripravi adventni venček, ob njem moli sam ali skupaj z družino;
 e-adventni koledar s spodbudami za dobro delo;
 adventna akcija »Otroci za otroke« z zbiranjem darov za misijone;
 v nedeljo ali med tednom se oglasi v cerkvi po sv. obhajilo;
 beri Sveto pismo;
 poskrbi za redno vsakodnevno molitev;
 bodi pri nedeljski sv. maši preko spleta;
 pripravi se na sveto spoved, k pripravi povabi tudi svoje brate, sestre, starše, babico,
dedka in se z duhovnikom dogovorite za sv. spoved;
 vsak dan si oglej Adventnice;
 _____________________________________________________________________ .
Obkljukaj, za kaj od naštetega si si prizadeval/a od 1. adventne nedelje naprej do danes!
Po tem, kar si pogledal/a, kaj misliš, kako svetlo je v tvojem srcu? Za svetlobo ene, dveh ali
treh svečk? Si še za izzive v pripravi na Jezusovo rojstvo?
Morda, če dobro pregledaš, kaj bi še lahko naredil/a, da bi v tvojem srcu bilo vedno bolj svetlo?
Podčrtaj z rdečo med gornjimi pobudami, kaj boš še storil/a za več luči v tebi in v tvoji okolici.
Namig: Kaj pa sveta spoved? Če še nisi, poišči številko telefona g. župnika Janka (da bo lažje
kar zapišemo njegovo številko 031/367-839), pokliči in se dogovori za sveto spoved. K spovedi
povabi tudi svoje starše, babico, dedka, bratca, sestrico ...
Seveda poleg DUHOVNE PRIPRAVE je prav, da pripravimo tudi stvari, ki nam lahko pomagajo
doživeti globlje božične praznike. Dobro bi bilo, da poiščeš jaslice, preveriš ali so vse figure
pripravljene, ali je potrebno kaj popraviti. Kaj pa mah? Si ga že nabral/a? Prav je, da z
voščilnicami polepšamo dneve svojim sorodnikom, prijateljem, še zlasti v teh časih, ko se ne
moremo obiskovati. Morda sam/a narediš voščilnice in jih napišeš! Boš pomagal/a mami pri
peki peciva? Naredita načrt, kaj in kdaj se bo začela peka peciva.
Še je nekaj časa - korajžno in zavzeto pripravi v svojem srcu prostor za Jezusa!
3

DEJAVNOST:
13. december je letos ravno na 3. adventno nedeljo. Na ta datum
goduje sv. Lucija. Jo poznaš?
Lucija je živela v Sirakuzah na Siciliji v času cesarja Dioklecijana. Legenda
pripoveduje, da jo je mati vodila na grobove svetih mučencev in ji
pripovedovala njihove zgodbe. Tako je mlada Lucija vzljubila Jezusa, mu
zaobljubila devištvo in zahrepenela, da bi tudi sama združila z devištvom
še mučeništvo. Mati pa, čeprav dobra, vendar nekoliko željna tudi časnega
dobička, bi bila rada hčer omožila s plemenitim mladeničem, ki je bil še
pogan; pričakovala je, da bo Lucija pridobila bodočega moža za Kristusa.
Tedaj je mati hudo zbolela. Na hčerino prigovarjanje sta obe poromali na grob svete
mučenke Agate in mati je ozdravela. Potem se ni več upirala hčerini želji. Ko pa je snubec za
vse to zvedel in spoznal, da Lucija ne bo klonila, jo je užaljen sam gnal pred sodnika. Ker kljub
grožnjam ni hotela zatajiti svoje vere, jo je sodnik ukazal odpeljati v javno hišo, da bi jo
onečastil; dal jo je žgati z ognjem, polivati z vrelim oljem in s smolo. Ostala je trdna in
neuklonljiva. Končno so jo obsodili na smrt z obglavljenjem. Pred smrtjo je še utegnila prejeti
evharistijo in napovedati skorajšnjo smrt cesarja Dioklecijana ter bližnji konec preganjanja
kristjanov. Prerokba se je uresničila. Po zmagi Konstantina pri Milvijskem mostu leta 312 je
postalo krščanstvo državna vera in kristjani so jo smeli javno izpovedovati.
V izročilu ljudske in cerkvene pobožnosti je sv. Lucija zavetnica vida in jo največkrat
upodabljajo s pladnjem in parom oči na njem. Po legendi si je namreč Lucija iztaknila oči, da bi
se ognila nadležnemu snubcu in si ohranila devištvo.
vir: https://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/all/BEA5E83B5AB26BC1C1256F4700498B8C?OpenDocument

Je zavetnica slepih, kmetov, steklarjev, šivilj in mnogo drugih poklicev, pa tudi bolnih otrok
(sedaj veš, h komu se lahko obrneš, ko zboliš
).
Ljudska tradicija je povezala ugaslo svetlobo njenih slepih oči z najdaljšo nočjo v letu (po
starem - julijanskem koledarju je bil 13. december najkrajši dan v letu). Sv. Lucija je simbolično
prinašala luč, svetlobo v dolge noči. Njeno ime v latinščini (lat.« lux«) pomeni »luč«. Na njen
god ponekod odlomijo češnjeve vejice in jih dajo v vodo, ki se na toplem do božica razcveto.
Ponekod pa v plitve posode posejejo žito, ki vzkali in ozeleni do božiča in ga potem postavijo
k jaslicam.
vir: https://portal.pridi.com/dogodek/sv-lucija/
IZZIVI TEGA TEDNA ZATE (izpolniš enega ali več; čim več, tem bolje 😊):
• Mogoče si že opazil/a, da je tretja svečka na nekaterih adventnih venčkih roza barve.
Zakaj? Tretja adventna nedelja je tudi NEDELJA VESELJA ali gaudete (po latinsko to
pomeni veselite se). Vabi nas, da se veselimo Jezusovega prihoda in da se nanj
pripravimo z veseljem. Ta teden si prizadevaj biti dobre volje tudi takrat, ko to ne bo
najlažje. Vse, kar boš ta teden storil/a od jutranjega vstajanja, šole, domače naloge,
domačih opravil … stori to z dobro voljo.
• Na sv. Lucijo posadi božično žito. Opazuj njegovo rast; rast božičnega žita naj te
opominja, da smo vsak dan bližje božiču, rojstvu Jezusa … Na sveti večer žito postavi k
jaslicam.
TVOJA MOLITEV:

Dobri Jezus, pomagaj mi, da bodo moje misli, besede in dela v tem času
kot majhne lučke, ki drugim govorijo o tebi, ki si prava Luč. Amen.
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Mavrica, december 2013

