katehetsko gradivo za drugo triletje
4., 5. in 6. razred - za 5. postno - tiho - nedeljo - 21. marec 2021

22.

ČE PŠENIČNO ZRNO

NE UMRE ...
V SVETEM PISMU BEREMO: Jn 12,20-33
Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na praznik prišli počastit Boga,
tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Betsájde v
Galileji, in ga prosili: »Gospod, radi bi videli Jezusa.« Filip je šel
in to povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in
mu to povedala. Jezus jima je odgovóril: »Prišla je ura, da se Sin
človekov poveliča. Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično
zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre,
obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor
pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno
življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem
jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počástil
Oče. Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši
me iz te ure? Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel
glas iz nebes: »Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal.« Množica, ki je stala zraven in to
slišala, je govorila: »Zagrmelo je.« Drugi pa so govorili: »Angel mu je govóril.« Jezus je
odgovóril in rekel: »Ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba nad tem
svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan, in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k
sebi.« To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl.
KAJ MI ŽELI POVEDATI SVETO PISMO?
Zapiši, kako razumeš zgoraj zapisani svetopisemski odlomek:
___________________________________________________________________________
Si že kdaj posejal/a kakšno seme v zemljo? Ko seme položimo v zemljo in ga zalijemo, mora v
zemlji najprej umreti, kar pomeni, da da vse sokove, vso moč, ki jo ima, v nov poganjek. Tako
požene nova rastlina. Če bi seme v zemlji ostalo brez sprememb (če ne bi umrlo), potem ne bi
iz njega nič zraslo.
Jezus nam s prispodobo zrna razloži, zakaj je on umrl za vse nas na križu: da bi mi živeli polno
življenje, brez strahu, kot ljubljeni Božji otroci. Imam dobro novico: ko naredimo nekaj dobrega
drugim, smo kot rodovitno zrno.
povzeto po: Mavrica, marec 2021
OZNANILO:
Prazniki se približujejo. Po štiridesetih dneh posta bomo praznovali _______________ (zapiši),
ki je največji krščanski praznik.
Zadnji teden posta, ta, ki je pred veliko nočjo, se imenuje VELIKI TEDEN. Prične se s cvetno
nedeljo, nadaljuje z velikim četrtkom, velikim petkom in veliko soboto ter zaključi z veliko
nočjo. Poglejmo, kaj se dogaja ob posameznih dnevih velikega tedna ...

1
pripravili v Župniji Velenje - sv. Martin

Raziskava o Bogu; Družina, Ljubljana 2020

Da bomo lažje podoživeli te zadnje dni velikega tedna, si bomo pomagali z rožnim vencem.
Doslej smo že spoznali skrivnosti veselega in svetlega dela rožnega venca. Tokrat bomo
razmišljali o Jezusovem trpljenju in smrti s pomočjo skrivnosti žalostnega dela rožnega venca.
NA VELIKI ČETRTEK se spominjamo dogodka, ko je Jezus postavil sveto evharistijo. To je bil
dan, ko se je prvič na svetu darovala sveta maša. Poskusi iz svetlega dela rožnega venca najti
eno izmed napovedi, ki govori o postavitvi svete evharistije. ___________________________
NA VELIKI PETEK se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti.
Ob tem lahko prepoznavamo, kako zelo nas ima Jezus rad.
Tako zelo, da je dal za nas svoje življenje.
Po zadnji večerji je Jezus skupaj z učenci šel v vrt oljk, kjer se je
s svojim Očetom pogovarjal. Prosil ga je, če je mogoče, naj gre
trpljenje, ki ga čaka, mimo njega. Vendar je še vedno dopuščal,
naj se zgodi Očetova volja. Strah ga je bilo, potne kaplje so se
mu pojavile na čelu in le-te so se spremenile v kaplje krvi.
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Žalostilo ga je tudi to, da so učenci v času njegove molitve zaspali in ga pustili samega, kljub
temu, da jih je prosil, naj bedijo in molijo z njim.
___________________________________________________________________________
Prišli so vojaki, ga zgrabili in odpeljali v ječo, nato pa na
zaslišanje k velikim duhovnikom, Herodu in na koncu k Pilatu.
Po njegovem naročilu so ga bičali ter neusmiljeno pretepali.
Izživljali so se in mu zadajali hude telesne bolečine. Vsak
udarec z bičem je spremljala še bolečina, ki ga je zadela v srce:
bolečina zaradi grehov človeštva.
_________________________________________________________
Vojaki so se iz njega norčevali. Po bičanju so ga ogrnili v rdeč plašč in
med zvezane roke dali palico z razlago, da je to kraljevo žezlo. Na glavo
so mu položili krono iz trnja in ga zasmehovali, da je kralj.
_________________________________________________________
Po vsem, kar so naredili z njim, so mu naložili
križ, ki ga je moral nositi po Jeruzalemskih ulicah. Telesno slaboten
je med nošenjem trikrat padel. Med potjo je srečal ljudi, ki so mu s
svojo prisotnostjo lajšali bolečine. Dragoceno mu je bilo srečanje z
mamo Marijo in z usmiljeno ženo Veroniko, ki mu je obrisala potno
čelo. Mimoidočega kmeta Simona so prisilili, da mu je pomagal nositi
križ, jeruzalemske žene ob poti so jokale ... Ko je prispel na vrh
Kalvarije, se je hudobija vojakov nadaljevala.
___________________________________________________________________________
Na Kalvariji so vojaki Jezusu vzeli obleko. Položili so ga na križ in ga z
žeblji pribili nanj. Križ z Jezusom na njem so postavili pokonci. Ob njem
so na levi in desni križali še dva razbojnika. Pod križem so stali njegovi
prijatelji in mama Marija. Tam je bila tudi velika množica ljudi, mnogi
iz radovednosti ob tem, ko je na križu umiral Bog. Tri ure je trajalo
Njegovo umiranje na križu. Tik pred smrtjo je zaklical: »Oče, v tvoje
roke izročam svojo dušo!« In izdihnil …
___________________________________________________________________________
VELIKA SOBOTA
Ko Jezus umre na križu, ga snamejo in ga položijo v grob. Na veliko soboto se spominjamo,
kako Jezus počiva v grobu in prihajamo v cerkev pred Božji grob k molitvi. Zvečer se že začne
veliko slavje. Po slovesnem prinašanju in prižigu velikonočne sveče, ki predstavlja od mrtvih
vstalega Jezusa, poslušamo Božjo besedo in ob njej razmišljamo, kako je Bog spremljal
Izraelsko ljudstvo. Pri tej sveti maši obnovimo krstne obljube, ki so jih pri krstu namesto nas
izrekli naši starši in botri. Nato se nadaljuje sveta maša z darovanjem in obhajilom.
DEJAVNOST:
Pripiši vsako napoved (skrivnost) žalostnega dela rožnega venca k pravilnemu odstavku
zgoraj. Videl/a boš, kako posamezne skrivnosti povzamejo, kaj je Jezus doživel na veliki petek.
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1.
2.
3.
4.
5.

ki je za nas krvavi pot potil
ki je za nas bičan bil
ki je za nas s trnjem kronan bil
ki je za nas težki križ nesel
ki je za nas križan bil

IZZIVI TEGA TEDNA ZATE (izpolniš enega ali več; čim več, tem bolje 😊):
•

V postu premišljujemo, kako je Jezus trpel in umrl za nas. Še posebej v molitvi križevega
pota. To pot je Jezus prehodil s križem na rami in na koncu umrl. Od tega trenutka dalje
imajo tudi vsi naši križi in “križevi poti” smisel. Kakšnega? Vsak lahko najde smisel
svojega križa, svojih težav in preizkušenj tako, da se vpraša, kaj so mu dobrega prinesle,
kaj se je ob njih naučil, spoznal, doživel ... Lahko jih daruje za kak dober namen.
povzeto po: Mavrica, marec 2021

•

Povabim te, da skupaj z družino zmolite križev pot. Najprej pripravi prostor, postavi na
lepo mesto križ, prižgi svečko. Križev pot uporabi od prejšnjega tedna (21. lekcija: Sin
človekov mora biti povzdignjen).
V kolikor še nisi opravil/a svete spovedi: k spovedi lahko prideš v cerkev vsak dan zvečer
od 18. do 18.45 ure (razen v sredo, ko je maša zjutraj) ali v nedeljo pred ali med vsako
sveto mašo (od 7. do 12. ure).

TVOJA MOLITEV:

Jezus, verujem vate.
Jezus, upam vate.
Jezus, ljubim te bolj kot vse drugo.
Amen.
Za ponovitev ..

Mavrica, april 2017
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