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katehetsko gradivo za drugo triletje
4., 5. in 6. razred - za 2. adventno nedeljo - 6. december 2020

PRIPRAVI POT

GOSPODU
V SVETEM PISMU BEREMO: Mr 1,1-8
Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina; kakor je zapisano pri preroku Izaíju:

Glej, pošiljam svojega glasnika
pred tvojim obličjem,

ki bo pripravil tvojo pot.
Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot,
zravnajte njegove steze!
Tako je nastópil Janez Krstnik v puščavi in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K
njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan
in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel
je kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da
bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa
vas bo krstil s Svetim Duhom.«
RAZLOŽI MI!
Evangelij nam predstavi Jezusovega
bratranca Janeza Krstnika. Bil je prerok, to
pomeni, da je ljudem razlagal, kako naj
živijo, da bodo med seboj prijatelji. Zato
nam pravi, naj pripravimo Gospodovo pot to pomeni, da pripravimo svoja srca, da bo
Jezus imel dobro pot, da bo prišel do nas, v
naše srce.

KAJ NAS JANEZ KRSTNIK UČI?
Janez Krstnik je bil puščavnik. To pomeni, da
je živel na samem, v puščavi. Bil je zelo
skromen. Oblečen je bil v kameljo kožo ter
jedel kobilice in med. Ljudje so prihajali k
njemu, da bi ga poslušali in da bi jih krstil.
Torej jim je govoril pomembne stvari, če so
prihajali k njemu v puščavo, kajne?
POVABILO
Janez Krstnik nas vabi, da “poravnamo svoje
steze” in pripravimo pot k Jezusu, ki prihaja
k nam. Najbolje bomo to naredili, če bomo
prijazni do vseh, imeli radi svoje družine in
radi pomagali drug drugemu. Seveda naj
nam pri tem pomaga tudi molitev.

ZAKAJ NAS KRSTIJO?
Janezovo drugo ime Krstnik nam sporoča,
da je tudi on krščeval. Krst je vedno začetek
nečesa novega, začetek drugačnega,
boljšega življenja. Zato smo bili tudi mi
krščeni in sprejeti v veliko družino, v Cerkev.

Mavrica, december 2020

1
pripravili v Župniji Velenje - sv. Martin

katehetsko gradivo za drugo triletje
4., 5. in 6. razred - za 2. adventno nedeljo - 6. december 2020

POMISLI:
Imaš idejo, kako bi se ti lotil/a priprave na Jezusov prihod? Zapiši!
___________________________________________________________________________
OZNANILO:
Pozno jesenski dež je močil gozdove in polja. Jure je sedel za mizo ob oknu in delal papirnate
ladjice. Pogledoval je proti mlaki na dvorišču, ki je rasla v vedno večje morje, kot nalašč za
njegove ladje.
In v nekem trenutku, sam ni vedel, kdaj in kako, je stal sredi dežja in njegove ladje so zaplule
v ocean. Kako zanimivo, kako neizmerno lepo ... dokler. Ja, dokler se ni oglasil glas: “Jure, kje
si? Ja, kakšen pa si: ves moker, pa blaten ... zbolel boš!” Očka ga je dvignil v naročje in odnesel
v zavetje doma. Jure je videl, da je res blaten in začutil je, da je moker in ga zebe.
Lezel je v banjo s toplo vodo in močno kihnil. “No, ali bo to prehlad?” je modroval dedek, ki
se je pojavil na vratih kopalnice. “Kdor ne uboga, ga tepe nadloga,“ se je oglasila Mojca tam
nekje s hodnika. Jure je molčal in se prepustil toplini vode. Uf, kako godi takšna kopel. Ne samo,
da si potem čist, tudi pogreje te - tako kot reče babica: vse tja do kosti.
“In zakaj se je mladi mož odpravil v hladen dež?“ je vprašal dedek, ko so prinesli Jureta,
zavitega v toplo odejo, naravnost v njegovo naročje.
“Zato, ker ... zato, ker ne vem!” je odgovoril Jure in se glasno nasmejal, potem pa naslonil
glavo na dedkove prsi kot v razkošen naslonjač in si globoko oddahnil.
povzeto po: Karel Geržan, V objemu ljubezni

Si začutil/a, kako se je Jure oddahnil v dedkovem naročju. Počutil se je sprejetega,
ljubljenega in varnega. Vedel je in čutil, da je dedkovo naročje prostor, kamor se lahko vedno
zateče, pa če ga tudi polomi in kaj napak naredi.
In tako, kot je Jure našel varno zavetje, imamo tudi kristjani varno, ljubeče zavetje v Božjem
naročju. Bog-Jezus nas vedno čaka, da bi nas sprejel, “pocrkljal” in pokazal, kako zelo rad nas
ima. Vedno nas sprejme prav takšne, kakršni smo: včasih dobri, prijazni, drugič ga s svojimi
dejanji in besedami užalimo. Takrat, ko se to zgodi, ko vidim, da sem naredil greh, pa sem po
navadi v zadregi. Kar malce se odmaknem od Njega, rečem, da imam “slabo vest”. To je tako,
kot če bi mamico prizadel z grdim govorjenjem, potem pa kar ne veš, kako bi pristopil do nje
in to popravil. Enako se dogaja, ko grešimo, potem pa ne vemo, kako bi se Bogu-Jezusu
opravičili.
Danes nas Janez Krstnik spodbuja, da bi pripravili pot Jezusu. Ob prazniku Jezusovega
rojstva se želi Dete Jezus roditi v tvojem srcu, zato je prav, da odstraniš vse, kar ni prav.
SVETA SPOVED je tisti zakrament - tisto Božje naročje, kjer boš lahko odložil/a svoje grehe,
napake, opuščanja! Dobra priprava na spoved in nato iskrena spoved bo v tvoje srce prinesla
veselje in toplino odpuščanja. Jezus bo spet našel mesto v tvojem srcu.
Na pripravo na spoved naj ti pomaga naslednje IZPRAŠEVANJE VESTI. Predlagam, da si
svoje grehe in slabosti zapišeš na list - to ti je lahko v pomoč, ko boš šel/a k spovedi.
Ali imam rad/a Boga?
Ali mu skušam to pokazati tako, da molim in delam dejanja ljubezni zanj?
Ali kadar molim, govorim z Bogom kot z nekom, ki ga imam rad/a, ali, nasprotno, molim,
ne da bi mislil/a na to, kar izgovarjam?
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Ali pri maši pozorno poslušam branje Božje besede?
Ali se takrat, ko me Božja beseda nagovori, trudim, da bi po njej živel/a vsak dan?
Ali sveto mašo doživljam kot srečanje z Jezusom?
Ali sem pozoren/a do Jezusa, ko ga prejmem v sveti hostiji?
Ali imam rad/a svoje starše, brate, sestre in jim to pokažem tako, da jih ubogam, jim
pomagam, jih razveselim, jim posodim svoje stvari?
Ali sem pripravljen/a drugim pomagati tudi, kadar se mi ne da?
Ali vedno govorim resnico? Ali goljufam?
Ali se trudim, da se ne bi prepiral/a ali povzroča/a prepirov?
Ali druge kritiziram? Ali se iz njih norčujem?
Ali odpuščam tistim, ki so me prizadeli?
Ali razvijam svoje talente? Sem jih morda zakopal/a?
Ali se hvalim. Ali želim vedno imeti najboljše mesto?
Se zapiram vase? Kuham mulo?
Premisli, če je še kakšna ovira - greh, ki bi onemogočil Jezusov prihod k tebi.
S tem spraševanjem vesti si se pripravil/a na sv. spoved. Zdaj je potrebno še, da opraviš
SPOVED. V tem času je tako, da pokličeš duhovnika in se z njim dogovoriš, kdaj lahko prideš k
spovedi (če še nisi bil/a pri prvi sv. spovedi, ti je lahko gornje izpraševanje vesti pomoč k
poboljšanju). Pred spovedjo ponoviš kesanje (Moj Bog, žal mi je …) in potek sv. spovedi.
Saj veš, ko boš odložil/a breme - greh, se boš spet lepo in sproščeno počutil/a v Božjem
naročju!
DEJAVNOST:
• 2. adventna nedelja letos sovpada z godom dobrega moža, sv.
Miklavža. Naredi si knjižico, ki jo najdeš na spletni strani
https://notredamke.rkc.si/veroucni-koticek/mala-veroucnaknjiznica/page/12/ in obnovi, kdo je bil ta sveti mož, ki nam je ostal v
zelo lepem spominu.
IZZIVI TEGA TEDNA ZATE (izpolniš enega ali več; čim več, tem bolje 😊):
• Pripravi se na sveto spoved (izpraševanje vesti - vprašanja zgoraj). Nato pokliči
duhovnika in se dogovori, kdaj lahko prideš v cerkev k sveti spovedi.
• K pripravi na sveto spoved in prejemu zakramenta spodbudi tudi svoje brate, sestre,
starše, dedka, babico. Tako bodo vaša srca pripravljena na praznik Jezusovega rojstva.
Za spoved v cerkvi se lahko nato skupaj dogovorite z duhovnikom.
TVOJA MOLITEV:

Dobri Jezus, prosimo te,
da bi znali biti med seboj in s teboj prijatelji.
Ti poravnaj naše steze,
da boš imel varen in topel dom v naših srcih.
Amen.
Mavrica, december 2020
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Za ponovitev in utrditev poznavanja sv. Miklavža ...

Mavrica, december 2016
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