katehetsko gradivo za 7. in 8. razred
za 2. nedeljo med letom - 17. januar 2021

13.

JEZUS,
JAGNJE BOŽJE
V SVETEM PISMU BEREMO: Jn 1,35-42
Poišči v Svetem pismu odlomek in odgovori:
1. Kako Janez Krstnik poimenuje Jezusa v odlomku?

2. Kaj je zanimalo učenca, ki sta sledila Jezusu?

3. Kam je Jezus povabil učenca?

4. Kaj je Jezus rekel Simonu in kako ga je preimenoval?

Si opazil/a, kaj sta naredila učenca? Slišala sta: “Glejte, Jagnje Božje!” To ju je tako prevzelo,
da sta vzela pot pod noge in šla za Jezusom. Bila sta radovedna in hotela sta izvedeti čim več
o njem. Odzvala sta se na Jezusovo vabilo in šla z njim domov in dan preživela pri njem.
Kaj misliš, kaj sta v tem dnevu spoznala o Jezusu?
___________________________________________________________________________
In ko sta se po preživetem dnevu vrnila domov, kaj sta naredila? (pomagaj si z odlomkom zgoraj)
___________________________________________________________________________
OZNANILO:
Evangeljski odlomek nas popelje k dvema učencema, ki ju vprašanje, kdo je pravzaprav
Jezus, ki prinaša med ljudi vznemirjenje, popelje na pot raziskovanja. Njuna pot se začne z
radovednostjo, gresta za njim, na Njegovo povabilo se odzoveta in preživita en dan z Njim. Kdo
je Jezus? Janez Krstnik je o njem dejal, da je »Jagnje Božje.« Kaj je na njem takega, da te ali pa
bi te moralo vznemirjati? Kaj ti želi Jezus povedati? Kaj pričakuje od tebe? Zdaj že kar nekaj let
obiskuješ verouk in si o Jezusu slišal/a že marsikaj. Poskusi si odgovoriti:
Kaj veš o Jezusu?_____________________________________________________________
Ali si prepoznal/a na njem kaj posebnega, vznemirljivega?
___________________________________________________________________________
Kako bi lahko z Jezusom sodeloval/a vsak dan posebej?_______________________________
Kje ga lahko iščeš in najdeš tudi danes?____________________________________________
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Božični čas, ki smo ga praznovali od božiča do nedelje Jezusovega krsta (prejšnja nedelja),
nam je veliko povedal o Jezusu: o njegovem rojstvu, otroštvu in odraščanju. Pomisli ...
Njegovo spočetje je bilo posebno. K njegovi mami Mariji je
prišel angel in ji je povedal, da bo postala Božja mama in da
bo spočela od Svetega Duha. Privolila je v to veliko skrivnost z
besedami, naj se zgodi, tako kot Bog želi.
__________________________________________________
Po tem dogodku je Marija odhitela k Elizabeti, da bi ji
pomagala, kajti pričakovala je dojenčka v svoji starosti, Janeza
Krstnika. Ko sta se srečali in pozdravili, je Dete v Elizabetinem
trebuhu poskočilo - po tem dogodku je Elizabeta prepoznala,
da je Marija noseča in pričakuje Božjega Sina.
_________________________________________________
Po vrnitvi domov se je tudi Marija pripravljala na
porod. A ni bilo tako preprosto, z Jožefom sta morala v
Betlehem zaradi popisovanja, kar je bilo zelo naporno za
Marijo, hkrati pa je Jožefu in Mariji povzročilo velike skrbi,
ali bosta našla primeren prostor za porod, ali bo vse v
redu. Po prihodu v Betlehem nista nikjer našla prostora.
Nazadnje sta pristala v hlevu, kjer se zgodi rojstvo Jezusa
- Boga - v hlevu, med živalmi. Zanimivo in pretresljivo: Bog
se rodi v hlevu, ker ga drugje ljudje niso sprejeli. Še naprej je vznemirljivo: obiščejo ga preprosti
pastirji, modri z vzhoda - kralji, na koncu pa morajo Jožef, Marija in Jezus še bežati v Egipt.
___________________________________________________________________________
Jožef in Marija sta Jezusa 40 dni po rojstvu odnesla
v tempelj in se zahvalila za njegovo rojstvo. V dar sta
prinesla dva goloba. V templju ju ustavi starček
Simeon, ki v tem otroku prepozna Odrešenika. Marijo
prosi, če sme otroka vzeti v roke. Ko starček Simeon
tega otroka vzame v roke, pove, da zdaj lahko umre,
ker je videl Odrešenika. Ko vrne Dete Mariji v naročje,
ji napove, da bo zaradi tega otroka veliko pretrpela.
___________________________________________________________________________
In ko je bil Jezus star 12 let, se je zgodilo, da se je izgubil. Ko
so se vračali domov iz Jeruzalema, sta Jožef in Marija ugotovila,
da Jezusa ni bilo več z njimi. Vrnila sta se in ga našla v templju
med duhovniki, s katerimi se je pogovarjal in jih poučeval. Ko
sta le prispela do njega, sta bila huda, zakaj je to storil, takrat
pa jima je odgovoril, da je delal to, kar bila je volja Boga Očeta.
Res poseben odgovor, ki je presenetil tudi Jožefa in Marijo.
___________________________________________________________________________
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DEJAVNOST:
Poznaš veseli del rožnega venca? Sestavljen je iz 5 tako imenovanih »skrivnosti« ali trditev
o Jezusovem rojstvu in otroštvu. Te se glasijo takole:
•
•
•
•
•

ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila
ki si ga Devica rodila
ki si ga Devica v templju darovala
ki si ga Devica v templju našla

V zgornje besedilo, ki govori o Jezusovem rojstvu in otroštvu, poskusi razvrstiti teh pet »skrivnosti«
(tako pravimo tem resnicam) tako, da bodo ustrezale opisu Jezusovega življenja v besedilu (skrivnost
rožnega venca vpiši na črto).

Da bodo skrivnosti veselega dela rožnega venca vedno pri roki, zadnjo stran naloge pritrdi
na trši papir in jo imej nekje v sobi na vidnem mestu. Vsebino večkrat ponovi, še bolje pa bo,
če počasi po delčkih to postane tvoja (ali vaša skupna družinska) molitev.
IZZIVI TEGA TEDNA ZATE (izpolniš enega ali več; čim več, tem bolje 😊):
• Zapiši pet stvari, ki so ti pri Jezusu všeč.
• Skupaj s starši obišči Jezusa v cerkvi pri svetem obhajilu pred mašo ali pa pojdite skupaj
k sveti maši. Ampak ne pozabi: prej se prijavite preko spletnega obrazca, ki ga najdete
na spletni strani župnije svmartin.net.
• Da si lažje zapomniš skrivnosti veselega dela rožnega venca (o
Jezusovem otroštvu), si naredi knjižico skrivnosti rožnega venca.
Vzorec/idejo najdeš na: https://notredamke.rkc.si/skrivnosti-roznegavenca/ (predlagamo barvno različico). Svoje znanje lahko utrdiš in
preizkusiš še preko naloge, ki se skriva za tole QR kodo:
• Vzemi v roke Sveto pismo in v Novi zavezi poišči vsebino, ki opisuje vseh pet skrivnosti
veselega dela rožnega venca. Pri tem ti lahko pomagajo starši, bratje, sestre ali stari
starši. Tako si boš zelo dobro zapomnil/a in tudi utrdil/a skrivnosti veselega dela
rožnega venca.
TVOJA MOLITEV:

Dragi Jezus!
Pomagaj mi, da bi se vsak dan spomnil/a nate
in na ta način poglabljal/a najino prijateljstvo!
Pomagaj mi, da se bom vsak dan spomnil/a, da me imaš vedno rad,
pa naj bom dober/a, prijazen/a, nagajiv/a ali poreden/a!
Hvala ti Jezus, ker vem, da mi boš pomagal!
Namesto te molitve lahko zmoliš »desetko« veselega dela rožnega venca,
to pomeni 10-krat »Zdrava Marija«, na koncu vsake zdravamarije pa dodaš eno od petih
skrivnosti veselega dela rožnega venca, na primer: »ki si ga Devica rodila.«
Če k molitvi povabiš še koga iz družine, toliko bolje
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