katehetsko gradivo za 7. in 8. razred
o binkoštih - 23. maj 2021

29.

DUH RESNICE
BO PRIČEVAL O MENI
V SVETEM PISMU BEREMO: Jn 15,26-27; 16,12-15
1. Kakšno ime za Svetega Duha uporabi Jezus v odlomku?

2. Kdo in od kod ga bo poslal?

3. Kaj bo Sveti Duh počel, kakšno bo njegovo delo?

Pred nami je binkoštni praznik - praznik, ki ga praznujemo 50 dni po veliki noči.
Bi morda vedel/a, kaj pravzaprav praznujemo na ta praznik? Malo pomoči? Na binkoštni
praznik so apostoli prejeli Svetega Duha oz. bolj preprosto rečeno: prejeli so zakrament svete
birme. Zato tudi mi kristjani vsako leto 50 dni po veliki noči pričakujemo Svetega Duha in
prosimo, da bi mu znali prisluhniti in živeti tako, kot nas On vodi.
Osebno vsak doživi prihod Svetega Duha ob prejemu zakramenta svete birme. Tudi letos
imamo v naši župniji birmance, ki se pripravljajo na prihod Svetega Duha. Lahko jim vsi skupaj
zaželimo, da bi se res dobro pripravili na ta veliki dan, da bi njihovo srce bilo odprto za Svetega
Duha.
OZNANILO:
ALI VESTE, KAKO SO SE APOSTOLI PRIPRAVLJALI NA PRIHOD SVETEGA DUHA?
Po Jezusovem vnebohodu jih je bilo kar malo strah, bili so negotovi, kljub temu, da jim je Jezus
obljubil, da bo poslal Tolažnika Svetega Duha. Vsak dan so se zbirali skupaj z Marijo, kjer so
molili in imeli sveto mašo. Devet dni so tako skupaj prihajali in v njihovih srcih je bilo veliko
hrepenenje, da bi prejeli Svetega Duha - želeli so, da bi jih Sveti Duh vodil in jim pokazal, kako
naj oznanjajo evangelij. In ko je prišel ta dan, je v sobi, kjer so bili zbrani, nastal vihar in nad
vsakim izmed apostolov se je pojavil plamen. Od tega trenutka dalje so apostoli postali
pogumni, nič več ni bilo v njih strahu. Pogumno so stopili k ljudem in jim začeli govoriti o
Jezusu. Ljudje so jim prisluhnili, nekateri so jim verjeli in so se spreobrnili, se dali krstiti in
postali kristjani. Drugi pa so zamahnili z roko in so rekli, da so malo neumni.
Tako okrepljeni so apostoli odšli in oznanjevali o Jezusovi ljubezni vsem, ki so jih srečali. Sveti
Duh jim je dal pogum in željo, da bi veselo oznanilo o Jezusu ponesli vsem ljudem.

1
pripravili v Župniji Velenje - sv. Martin

In tako kot so apostoli prejeli Svetega Duha, je tudi nam dano, da nas vodi Sveti Duh. Odpreti
mu moramo svoje srce, da bomo lahko začutili, kaj nam govori. Ko boste pri sveti birmi še
osebno prejeli darove Svetega Duha, boste lahko še bolj zavzeto pričevali o Jezusu.
DEJAVNOST:
Vprašaj svoje starše, kako so se pripravljali na prejem zakramenta svete birme. Naj ti povedo,
ali so začutili, kako jih vodi Sveti Duh v vsakodnevnem življenju?
___________________________________________________________________________
Kot so se apostoli skupaj z Marijo pripravljali na prihod Svetega Duha, se poskusimo tudi mi
pripraviti na binkoštni praznik v tem tednu. Skupaj z družino ali sam prosi, da bi bilo tvoje srce
odprto za Svetega Duha - prosi Marijo, na “pocuka” Jezusa za rokav in nam izprosi to milost;
dodaj molitev Zdrava Marija in Sveta Marija.
IZZIVI TEGA TEDNA ZATE:
•

Počitnice so priložnost za duhovno poglobitev:
Jezus ne gre na počitnice, zato so poletni
meseci kot naročeni, da se globlje povežeš z
njim. Med poletjem se lahko udeležiš oratorija,
prijavnice so že na voljo na župnijski spletni
strani. Ko greste z družino na počitnice - morje,
planine, toplice ... obiščite najbližjo cerkev in
pojdite v nedeljo k sv. maši. Saj veš, Jezus je ves
čas z nami, tudi na počitnicah. Ne pozabi na
domačo cerkev, v kateri ste vedno dobrodošli!

•

Poletne počitnice so čas brezskrbnih dni. Mar ni dober občutek, ko na zadnji šolski dan
odložiš šolsko torbo v kot, z njo pa tudi kakšno breme in skrbi? Vabim te, da ob koncu
šole ne odložiš samo težke torbe, ampak tudi grehe, ki so se nabrali v tvojem srcu. K
sveti spovedi lahko prideš vsak dan pred sv. mašo.

TVOJA MOLITEV:

Jezus, tudi meni daj Svetega Duha in mi pomagaj, da bom res tvoj/a
učenec/ka. Pomagaj mi, da bom usmiljen/a do vsakega, tudi do tistega, ki ga
ne maram najbolj. Saj me imaš tudi ti vedno rad, čeprav sem včasih nagajiv/a
in tečen/na samemu sebi.
Mavrica, maj 2016

Jezus, hvala ti za preteklo veroučno leto. Hvala, ker si bil z mano pri
pogovorih, molitvah, spovedi in sveti maši. Bodi z mano tudi na počitnicah.
Amen.
Mavrica, junij 2015
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Mavrica, maj 2013
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