katehetsko gradivo za 7. in 8. razred
za 4. adventno nedeljo - 20. december 2020

11.

DAJ MU IME

JEZUS
SI UPAŠ?
Si upaš saditi drobna semena,
dreves brez imena,
ki bodo zrasla, šele, ko boš star,
in njihova senca drugim bo dar?

in za tvoje oči,
da te odpelje do konca poti?
Si upaš ljubiti? Si upaš vse dati?
Si upaš spoznati Njega,
ki zvezda je, seme in Bog,
v štalici rojen, nag in ubog?

Si upaš verjeti vase in v sanje,
staviti nanje talente,
ki si od Boga jih dobil,
da boš gradove v oblakih zgradil?

Si upaš ostati ob Božjem semenu
v vsakem vremenu:
ko sije sonce in ko je križ?
Si upaš? Si drzneš? Si tega želiš?

Si upaš slediti zvezdi, ki ni je,
svetlobi, ki sije le v tvojih očeh

Gregor Čušin, Mavrica, januar 2019

Evangelij četrte adventne nedelje predstavi nekoga, ki si je upal vse to in še več …
V SVETEM PISMU BEREMO: Lk 1,26-38
Poišči v Svetem pismu odlomek in odgovori na vprašanja:
1. Kako je bilo ime angelu, ki ga je Bog poslal k Mariji z oznanilom o Jezusovem rojstvu?

2. S katerimi besedami je angel pozdravil Marijo? Od kje jih že poznaš?

3. Kako se je Marija odzvala na
angelov pozdrav?

4. Kaj je angel povedal Mariji o otroku,
ki naj bi ga rodila?

1
pripravili v Župniji Velenje - sv. Martin

O čem govori evangelij? Bog je preprosto dekle Marijo izbral, da postane mati njegovega sina.
In Marija privoli v Božji načrt z njo.
Kaj pove ta SP zgodba meni? Bog nam je podaril življenje in ima prav z vsakim izmed nas
poseben načrt. Povabljeni smo, da ga v molitvi in pogovoru z ljudmi, ki jih pošilja v naše
življenje, odkrivamo in z zaupanjem sprejemamo.
Da se lažje znajdemo ob odlomku:
NADANGELI so Božji poslanci s posebnimi nalogami. Mariji veselo novico sporoči nadangel
Gabrijel. Njegovo ime pomeni “Božji junak”. Še posebej se mu kot svojemu zavetniku
priporočajo na pošti, radiu, v drugih medijih in raznašalci časopisov.
NAZARET je vasica v Galileji, kjer je Marija prejela angelovo oznanilo in kjer je Jezus preživel
otroštvo. Danes tam stoji cerkev Marijinega oznanjenja, največja krščanska cerkev na Bližnjem
vzhodu.
V SPOMIN NA ANGELOVO OZNANJENJE MARIJI zvonovi zjutraj, opoldne in zvečer zvonijo
avemarijo, ki kristjane spodbuja k molitvi Angelovega češčenja.
POMISLI:
Že ves advent se z dobrimi deli, molitvijo, spovedjo … postopoma pripravljamo na božič, veliki
dan, Jezusovo rojstvo. S četrto adventno nedeljo vstopamo v »ciljno ravno« pred božičem, kot
bi rekli športniki. Prihajajo dnevi, ko se bomo še bolj pripravili na Jezusov prihod.
Kako se boš ti pripravil/a? Kaj boš še naredil/a?
___________________________________________________________________________
Na božič se pripravimo tudi tako, da postavimo jaslice. Zagotovo jih postavljate tudi pri vas
doma. Prve jaslice, ki so bile tudi žive jaslice, naj bi postavil Frančišek Asiški, ki je živel v 13.
stoletju v Italiji. Od takrat so se upodobitve jaslic spreminjale, sporočilo pa je ostalo isto:
spominjajo nas, da se je Jezus rodil za vsakega izmed nas, da bi nas odrešil, ker nas ljubi.
Pomisli, kaj vse sestavlja vaše domače jaslice? Pa veš, zakaj je kaj v jaslicah?
___________________________________________________________________________
Ko boš letos z družino postavljal/a JASLICE (lahko jih sami tudi ustvarite; na
internetu najdeš veliko predlogov in idej), pomisli kakšno vlogo ima kdo v jaslicah.
Nekaj razlag najdeš na tej spletni strani: https://si.aleteia.org/2018/12/26/poznate-pomenbozicnih-simbolov/, seveda pa lahko v jaslice vključiš še veliko drugih likov. Samo ne
pozabi na sv. družino: Jožefa, Marijo in seveda Jezusa. :)
Včasih so bile jaslice točka, kjer se je družina zvečer zbirala ob molitvi. Od svetega večera pa
vse do 2. februarja, praznika Gospodovega darovanja ali svečnice; takrat se jaslice pospravijo.
Okrog božiča, ki je za nas kristjane drugi največji praznik (prvi je seveda velika noč), pa je veliko
manjših cerkvenih praznikov in godov.
Prvi takšen je že 24. december, prvi SVETI VEČER. (Obstajata namreč še dva sveta večera;
večer pred novim letom in večer pred Gospodovim razglašenjem oz. praznikom Sv. treh
kraljev.) Si vedel, da na ta dan godujeta Adam in Eva? Na ta večer niso najpomembnejša darila
in večerja, ampak radost in veselje ob zavedanju, da se bo to noč rodil Jezus, ki želi priti tudi v
tvoj dom, v tvoje srce … V mnogih družinah zato na ta večer s kadilom in blagoslovljeno vodo
blagoslovijo hišo (po starih običajih se hiša blagoslovi na vse tri svete večere) in se v molitvi
ustavijo ob jaslicah. Nekateri zapojejo tudi kakšno (cerkveno) božično pesem. Ob pol noči se
gre k polnočnici, kjer se praznovanje Jezusovega rojstva v resnici šele začne. :) …
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25. december: BOŽIČ; na ta dan praznujemo Jezusov rojstni dan, na katerega smo se
pripravljali cel advent, zato le glej, da ne pozabiš praznovati; obiskati Jezusa pri sveti maši
(čeprav letos samo na daljavo).
26. december: poleg tega, da je slovenski državni praznik: dan samostojnosti in
enotnosti, pa na ta dan goduje SV. ŠTEFAN, PRVI MUČENEC. Kaj več o njegovem
življenju lahko prebereš na tej povezavi: https://revija.ognjisce.si/svetnik-za-vsak-dan/1528sv-stefan-diakon. Ali veš, da na ta dan duhovniki blagoslavljajo vodo in sol ter konje?
27. decembra goduje EVANGELIST JANEZ, ki je bi bil eden izmed 12 apostolov.
Več o njegovem življenju lahko prebereš na spletni strani: https://si.aleteia.org/dailyprayer/sreda-27-december/. Na ta dan pa duhovniki blagoslovijo vino.
28. decembra godujejo NEDOLŽNI OTROCI. Na ta dan se spominjamo vseh
otrok, ki jih je dal kralj Herod v strahu pred novorojenim Jezusom, novim kraljem, pomoriti.
Mogoče se spomniš zgodbe? Če ne, pa jo preberi v Svetem pismu: Mt 2.
Prva nedelja po Božiču, letos je to 27. december, je NEDELJA SV. DRUŽINE. Na ta dan se lahko
še posebno zahvališ za svojo družino.
1. januar ni samo NOVO LETO, ampak takrat praznujemo tudi god MARIJE, BOŽJE MATERE,
hkrati pa je tudi dan miru.
6. januarja praznujemo GOSPODOVO RAZGLAŠENJE oz. SVETE TRI KRALJE. O obisku modrih z
vzhoda lahko prebereš v Mt 2, 1-12. Zaradi želje in poti, ki so jo prehodili modri, da bi srečali
novorojenega Kralja Jezusa, se na ta dan spominjamo tudi vseh misijonarjev in misijonark. Na
ta dan lahko darove, ki si jih cel advent zbiral/a v akciji Otroci za otroke, prineseš v cerkev k
jaslicam.
DEJAVNOST: obnovi, utrdi, ponovi, se nauči molitev
ANGEL GOSPODOV JE OZNANIL MARIJI
Angel Gospodov je oznanil Mariji
– in spočela je od Svetega Duha. Zdrava, Marija …
Glej, dekla sem Gospodova
– zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava, Marija …
In Beseda je meso postala
– in med nami prebivala. Zdrava, Marija …
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica.
– Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Na spodnjih povezavah
najdeš božični kviz in
sestavljanko. Veliko uspeha
in veselja ob reševanju

https://wordwall.net/resource/8021
835/ali-ve%c5%a1

Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje
svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas
po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Angel Gospodov je prelepa molitev,
ki jo kristjani molimo ob zori, opoldne in zvečer.

https://im-apuzzle.com/#/play?&ref=user/na_po
ti__4LPJQZc0&difficulty=4&mode=2

IZZIVI TEGA TEDNA ZATE (izpolniš enega ali več; čim več, tem bolje 😊):
• Ko boš zaslišal/a zvonove, ki zvonijo avemarijo, se ustavi in zmoli Angelovo češčenje s
prošnjo, da bi pogumno odkrival/a in izpolnjevala/a načrt, ki ga je Bog pripravil zate.
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•

Na četrto adventno nedeljo se poleg četrte svečke prižge še en plamen. Pravimo mu
Luč miru iz Betlehema. Plamen prižgejo v Betlehemu, kraju kjer se je Jezus rodil, potem
pa ga skavti raznesejo po številnih evropskih državah. Tudi letos bo Lučka miru prispela
k nam, v Slovenijo, v našo župnijo. Skupaj s starši (ali sam) obišči cerkev in odnesi Lučko
miru domov, kjer naj te spominja, da je Jezus prišel na svet, da bi prinesel mir. Hkrati
pa nas spominja tudi to, kako pomemben je mir; mir v družini, v razredu, med prijatelji,
v državi, med državami, na svetu. Ob Lučki miru zvečer zmoli za mir na svetu, za mir v
družini in prosi, da bi znal/a vedno iskati mir in ne prepira. V tednu, ki je pred nami, pa
si še posebno prizadevaj za mir v vaši družini.

TVOJA MOLITEV:
Za utrditev snovi …

Vsak otrok, ko se rodi,
staršem čudovit se zdi
in ljubezen osupljiva
v tem trenutku se zgodi.
Takšna, da v nobeno rimo
se ne da prepesniti;
siromašna je beseda,
reven jezik nas, ljudi.
Tam, kjer Jezus se rodi,
pa jezika sploh več ni,
saj Otrok se sam v Besedo
živo, Božjo spremeni.
Toda kaj, ko pozabili
smo, da tu, med nami spi!
Ko smo vpili, se jezili,
smo izgubili ga v temi …
Glej, prihaja, tamle blizu
znova lučko nam prižge.
Pst! Brez mene in brez tebe
se rodi in spet umre!
Nataša Konc Lerenzuti;
Mavrica, december 2012
Mavrica, december 2015
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Mavrica, januar 2015

