katehetsko gradivo za 7. in 8. razred
za 4. velikonočno - 25. april 2021

26.

ČE NE VIDIM ...

1
pripravili v Župniji Velenje - sv. Martin

DOBRI PASTIR
DA ŽIVLJENJE ...
V SVETEM PISMU BEREMO: Jn 10,11-18
Tisti čas je Jezus rekel: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje
za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in
zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač
najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam
svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz
poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge
ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in
poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato
me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem.
Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam,
da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta.«
KAJ MI ŽELI POVEDATI SVETO PISMO? Jezus svojo skrb za ljudi primerja skrbi dobrega pastirja,
ki je pripravljen dati celo svoje življenje za svoje ovce. Jezus s svojim zgledom vabi vse, ki v
njegovem imenu skrbijo za ljudi, naj ga posnemajo v tej zelo skrbni drži. K posnemanju vabi
starše, učitelje in katehete, še posebej pa duhovnike, redovnike in misijonarje, ki v njegovem
imenu opravljajo službo skrbi za ljudi, da bi postali in ostali povezani z Bogom.
IZZIVI TEGA TEDNA ZATE:
•

Pomisli, kdo vse te v Jezusovem imenu spremlja in vodi v življenju. Lahko se mu/ji
zahvališ s kako lepo mislijo ali majhno pozornostjo. Lepo bo, če boš v teh dneh zmolil/a
zanj/o.

TVOJA MOLITEV:

Jezus, ti si tisti, ki k nam prihajaš pod podobo kruha. Da si z nami, potrebuješ
duhovnike, ljudi, ki ti služijo z vsem srcem. Naj jih nikoli ne zmanjka, da boš
lahko prihajal na naše oltarje. Redovniki in redovnice se trudijo živeti tako,
kot si ti učil, in nam kažejo, da se tako da zares živeti. Pomagaj jim, da bodo
vedno priče tvoje ljubezni med nami. Naše starše okrepi, da bodo hodili po
poti tvojih zapovedi in nam bodo dober zgled v življenju. Pomagaj nam,
otrokom, da bomo z veseljem spoznavali nove stvari in tisto pot, ki najbolj
gotovo vodi k tebi. Naj nam pri tem pomaga tvoja mati Marija. Amen.
Pripadaj, išči in se odloči; priročnik za teden za duhovne poklice 2021
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