katehetsko gradivo za drugo triletje
4., 5. in 6. razred – za 3. velikonočno nedeljo – 18. april 2021

MIR VAM BODI!
V SVETEM PISMU BEREMO: Lk 24,35–48
Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta prepoznala Jezusa po
lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam
bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste
preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res
jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima
mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam
jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in
noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so
se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno
jed?« Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel
jo je in jo vpričo njih pojedel. Nato jim je
rekel: »To so besede, ki sem vam jih
povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se
izpolniti vse, kar je pisano o meni v
Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.«
Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in
tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v
odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.«
KAJ MI ŽELI POVEDATI SVETO PISMO?
Učenci so prestrašeni. Ob vsakem šumu, ki prihaja izza zaklenjenih vrat, se verjetno zdrznejo.
Kdo jim zagotavlja, da ne bodo umrli tako kot njihov učitelj? Ves ta strah se razblini, ko mednje
stopi Jezus in jih pomiri z besedami: “Mir vam bodi!”
Si že kdaj z Jezusom premagal strah? Opiši svojo izkušnjo.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
V zgodbi preberi izkušnjo dečka Jona:
Mali Jona se je skril za skalovje. Po poti je prihajala desetina rimskih vojščakov – prav tistih, ki
so včeraj križali Jezusa. Jona je od daleč opazoval, kako je umiral na križu. Ne le na nebu, tudi
v njegovem srcu je nastala globoka tema, ko je Jezus izročil dušo Očetu. Sedaj je ob njegovem
grobu, da bi žaloval in izjokal silno gorje, ki ga nosi v sebi. “Le zakaj prihajajo vojaki?” je
pomislil. Kmalu je slišal odgovor: “To noč bomo na straži, da Jezusovi učenci ne bi ugrabili
njegovega telesa in potem razglasili, da je vstal od mrtvih, kakor je napovedal,” je rekel
desetnik in razporejal vojake. “Kako naj se izmuznem mimo vojakov, da se vrnem domov?” je
pomislil Jona. Kmalu je spoznal, da ne bo mogel iz skrivališča. To noč bo prebedel ob grobu
Prijatelja. Sonce je zašlo. Noč je zajela pokrajino. Odsevi svetlobe z bakel so slikali na skalovju
skrivnostne podobe. Vojaki so glasno govorili. “Bojijo se,” je ugotovil Jona. V njegovem srcu ni
bilo strahu. V sebi je čutil globok mir. Pomislil je: “Tudi ta noč bo dočakala jutro in v njem Sonce,
ki vzhaja.” Takrat pa … Tla so zadrhtela, skalovje se je začelo lomiti v hrupu … Vojaki so
umolknili. A le za hip. Potem so zakričali v grozi. Nebo je zažarelo v skrivnostni svetlobi, ko se
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je razlegel silovit grom na nebu in na zemlji. Skala pred grobom, kamor so položili telo Učenika,
se je s truščem odvalila. Iz groba je žarela močna, a blaga svetloba, tako svetla, a vendar
neskončno prijetna. In v svetlobi je stal ves svetel Jezus - Jonov prijatelj. Vojaki so vreščali in
bežali, Jona pa je, ne da bi sam vodil svoje korake, stopil iz skrivališča. Ves prevzet je zrl v
Učenika … “Pridi, Jona,” ga je vabil Jezus. “Pridi iz svoje žalosti in strahov.” Jona ni mogel izreči
ničesar, le zajecljal je: “Kaj nisi umrl? Kaj ni smrt konec?” Jezus se je nasmehnil. “Poglej, Jona!”
Jezus mu je pokazal v grobu votlino. “Grob je predor - prodor v življenje, v katerem ni več smrti.”
Jona je pomislil na svojega dedka in babico in tolike, ki so ga že zapustili. “Živijo! … V večnost
zaživimo …” je šepnil. “Ne boj se,” mu je rekel Jezus. “Le močno se me oprimi in boš iz strahov
obujen v veselje …” Kdo ve, ali so bili le trenutki, morda so bile dolge ure, ko je bil Jona tam, ob
svojem Prijatelju. Tako malo zemeljskega je bilo in toliko nebeškega. Milost in blagoslov Jezusa
sta polnila otroku srce. V tej noči se je zgodilo resnično nekaj velikega … nekaj največjega …
Velika noč je to, saj odpira človeku pot v življenje – v življenje, ki je brez konca … “Jona, čas je,
da se vrneš domov,” je rekel Jezus, ko je zažarelo nebo v jutranji zori. “Pojdi z menoj,” je poprosil
Jona. Jezus je položil Jonov obraz v svoje dlani in se zazrl ne le v oči, ampak tja globoko v
njegovo srce. “Ko ti bo hudo, me pokliči. Čeprav me ne boš videl, bom vedno s teboj. In v srce ti
bom prinesel mir, moč in veselje.” Karel Gržan, Mavrica, april 2013
Ko se je Jezus prikazal pred učenci, se je neuspeh nemudoma spremenil v velik uspeh, čeprav
se tega najprej niso zavedali. Kajti vedno je tako: kadar vemo, da je Jezus z nami, je vse
drugače. Tudi če nam ne gre, kot smo si zamislili, vemo, da je prav tako, kot je. Ker je Gospod
z nami. In to je Velika noč! Videti Jezusa, kako me spremlja, kjer koli že sem, kar koli počnem.
Kajti Jezus spreminja svet po mojem delu, čeprav se zdi, da je ničvredno in ubogo. Vendar Jezus
dela tudi po mojih majhnih dejanjih velike stvari – čudeže. povzeto po: Mavrica, april 2016
OZNANILO
Smo v velikonočnem času, času veselja, ki ga zaznamuje ena posebna beseda. To je tista
beseda, ki je cel čas posta nismo slišali. Ti pade na misel katere beseda je to?
To je ALELUJA, ki izraža veselje nad Jezusovim največjim čudežem – vstajenjem od mrtvih.
V tem veroučnem letu smo se že večkrat ustavili ob najpomembnejših dogodkih v Jezusovem
življenju. Pri spoznavanju vseh teh dogodkov smo si pomagali z molitvijo rožnega venca.
Vse tri že poznane dele rožnega venca poveži z njihovo vsebino.

VESELI DEL

Jezusovo trpljenje in smrt

SVETLI DEL

Jezusovo rojstvo

ŽALOSTNI DEL

Jezusovo javno delovanje

Poleg zgoraj naštetih treh delov, poznamo še en del rožnega venca. Del, ki govori o Jezusovem
vstajenju in dogodkih, ki so se zgodili po njem. To je ČASTITLJIVI DEL rožnega venca.
Posamezne skrivnosti častitljivega dela rožnega venca zapiši na črto k pravilnemu odstavku
spodaj:
•
•
•
•
•

ki je od mrtvih vstal
ki je v nebesa šel
ki je Svetega Duha poslal
ki je tebe Devica v nebesa vzel
ki je tebe Devica v nebesih kronal
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Jezus se je po svojem vstajenju 40 dni prikazoval. Najprej
ženam, Petru, nato učencem … 40. dan pa je bil skupaj z
učenci in se je pred njimi dvignil v nebo. Temu prazniku
rečemo vnebohod. Obljubil jim je, da bodo prejeli Svetega
Duha in da bo sedaj na ta način z njimi. Hkrati pa jim je dal
nalogo, naj gredo po svetu in oznanjajo, kar so doživeli ob
Jezusovem vstajenju.
_______________________________________________
10 dni po vnebohodu pa so bili učenci skupaj z Marijo
zbrani pri molitvi. Takrat so prejeli Svetega Duha, ki je
pregnal njihov strah. Ta praznik imenujemo binkošti.
Prejeli so darove Svetega Duha, ki so: dar modrosti,
umnosti, svéta, moči, vednosti, pobožnosti, strahu
Božjega. Pogumno so stopili na ulice in v mesta ter
oznanjali, kar jih je Jezus učil in kar so doživeli z njim.
_____________________________________________
Marija, Jezusova mama, je bila obvarovana izvirnega
greha, ker jo je Bog izbral za mamo Božjega Sina. Ker je bila
tako sveta, je bila z dušo in telesom vzeta v nebesa. Tako
Marija nima groba na zemlji. Gotovo poznaš praznik:
Marijino vnebovzetje – na ta praznik se spominjamo tega
dogodka. Tako Marija pri Jezusu prosi za nas.
_______________________________________________
Največji čudež, ki ga je Jezus naredil, je bilo Njegovo
vstajenje od mrtvih. O tem je Jezus svojim učencem
govoril, ampak tega niso razumeli, niti verjeli. Ko so na
velikonočno jutro žene prišle h grobu so mislile, da so
Jezusa ukradli. To so sporočile tudi apostolom. Potem so
se apostoli začeli spominjati, kaj jim je Jezus govoril o
svojem vstajenju od mrtvih in začeli so verovati in o tem
oznanjati tudi drugim.
_____________________________________________
Jezus je Marijo kronal za kraljico, saj je rodila Božjega Sina,
ki je kralj vseh kraljev. Če se malo ozreš po Marijinih kipih, ki
jih imamo v cerkvah, boš lahko opazil/-a, da ima Marija
krono. Torej imamo kraljico Marijo, ki nam pomaga pri
Jezusu izprositi, kar si želimo.
________________________________________________
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IZZIVI TEGA TEDNA ZATE (izpolniš enega ali več; čim več, tem bolje 😊)::
•

Zmoli desetko rožnega venca in si izberi eno skrivnost častitljivega dela rožnega venca
(ki jo dodaš ob koncu vsake Zdrave Marije). V molitvi se še posebej spomni vseh tistih
sorodnikov, ki jih ni več med nami.

•

Si med prazniki kaj pogrešal/-a? Mogoče sveto mašo v cerkvi – v živo? Povabi svoje
domače k sveti maši, med tednom ali v nedeljo. Ne pozabite se prej prijaviti, saj je
zaradi omejitev in ukrepov pri sveti maši lahko prisotno le omejeno število ljudi.

TVOJA MOLITEV:

Moj ljubi Jezus, naj te vsak dan iščem in najdem v lepih in težkih stvareh, v
slabem in dobrem. Naj te srečam v vseh ljudeh, ki mi jih pošiljaš na pot.
Bodi vedno z menoj, da me ne bo nikoli strah.
Mavrica, april 2016

pripravili v Župniji Velenje - sv. Martin
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