katehetsko gradivo za 7. in 8. razred
za 6. velikonočno nedeljo - 9. maj 2021

27.

TO VAM NAROČAM,
DA SE LJUBITE MED SEBOJ
V SVETEM PISMU BEREMO: Jn 15,9-17
1. S čim (s čigavo ljubeznijo) primerja Jezus svojo ljubezen do nas?

2. Kaj je pogoj, da ostanemo v Jezusovi ljubezni?

3. Kako se glasi Jezusova zapoved?

4. Pod katerim pogojem smo Jezusovi prijatelji?

5. S kakšnim namenom nas je Jezus izvolil in postavil?

KAJ MI ŽELI POVEDATI SVETO PISMO?
V evangeliju nam Jezus pravi:
To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.
Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje.
To vam naročam, da se ljúbite med seboj!«
Premisli in zapiši, kako bi lahko ti živel/a predlagano Jezusovo spodbudo v svojem okolju.
Skušaj skupaj s starši poišči konkretne primere v svojem življenju, kako boš uresničil ljubezen
do ljudi, s katerimi se boš srečal v tem tednu (domači v družini, sošolci, sosedi, učitelji …).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
OZNANILO:
Jezus je v svojem povabilu zelo jasen in konkreten, ko nam naroča, naj se ljubimo med seboj,
naj se sprejemamo takšne, kakršni smo, zlasti v tistih trenutkih, ko je težko. Takrat, ko nas kdo
prizadene, užali, pred drugimi poniža ... Jezus vztraja in želi, da se ljubimo med seboj.
Bi se težko strinjali z Jezusom? Kako naj vendar imamo radi ljudi, ki nas prizadenejo, užalijo,
ponižajo? Ne gre, saj si tega ne zaslužijo, vrniti jim moramo, ker so nas prizadeli ... Tako bi
razmišljali mi. Jezus pa drugače!

1
pripravili v Župniji Velenje - sv. Martin

Da bi nam bilo malo lažje, pomislimo: »Kaj bi Jezus naredil na mojem mestu oz. kaj je Jezus
naredil, ko so ga zasmehovali, križali …?« Se spomniš, molil je za svoje sovražnike z besedami:
»Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.« Res je, Jezus nam je dal zgled, kako naj živimo
medsebojno ljubezen. Če nam bo to uspelo, bodo ljudje po meni, tebi in vseh kristjanih
prepoznali Jezusovo - Božjo ljubezen. Veliko nalogo nam je zaupal Jezus s tem, ko smo pri krstu
postali Božji otroci in Njegovi učenci.
Vsi skupaj čutimo, da ni lahko, da velikokrat tega ne zmoremo. Zato bi nam prav prišel nekdo,
ki bi nam bil zgled in bi nam pri Jezusu izprosil moč, da bi znali živeti kot želi Jezus. Jezusova
mama Marija je tista, ki nam bo pri tem gotovo pomagala. Se spomniš, kako je na poroki
opazila stisko ženina in neveste, ko jim je na svatbi zmanjkalo
vina? Kaj je naredila? Jezusu je rekla, da nimajo vina in na ta
način izprosila, da je Jezus naredil prvi čudež: iz vode je naredil
dobro vino. Ta dogodek nam govori, da se lahko vedno znova
obračamo na Marijo, ji izročamo svoje molitve, ona pa jih bo
posredovala naprej svojemu Sinu Jezusu
tako, da jih bo slišal. Morda je prav, da
si pri tem zapomnimo, da ni ona tista, ki nas usliši, temveč Jezus.
Marija je le naša posrednica, in to najboljša, kar jih je.
Smo v mesecu maju. Morda veš v čem je posebnost tega
meseca? V maju posebej častimo Jezusovo mamo Marijo pri
šmarnicah. Vsak večer pri sveti maši poslušamo posebno
zgodbo - letos govorimo o svetnikih - in Marijo
počastimo z litanijami. Veš kaj so litanije? So posebni
vzkliki, s katerimi poskušamo nagovoriti Marijo. Poleg
tega enkrat na teden - ob sobotah - mladi pripravijo krajšo video-zgodbo, ki jo lahko spremljaš
na našem Youtube kanalu Župnija Velenje - sv. Martin.
Če si za in želiš uresničiti Jezusovo povabilo o medsebojni ljubezni, predlagamo, da se v tem
mesecu še posebej zatečeš k Mariji in jo prosiš, naj Jezusa »pocuka za rokav« in mu izroči naše
prošnje, da bomo postali zgledni kristjani. Naj nam pri tem pomagajo šmarnice. Letošnja
zgodba govori o tem, kako so svetniki bili čisto navadni ljudje, čeprav se sliši skoraj
neverjetno.

DEJAVNOST:
Doma si pripravi Marijin oltarček - na primerno mesto postavi Marijino sliko ali kipec, svečko,
nabereš preproste cvetlice. Ob tem oltarčku se lahko kot družina vsak večer zberete in se
izročite v Marijino varstvo.
IZZIVI TEGA TEDNA ZATE:
•

Pojdi k sv. maši (morate se prijaviti); v kolikor je zasedeno, spremljal šmarnice preko
Youtube - lahko vsak večer.
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•

Ob sobotah si oglej šmarnično video-zgodbo preko Youtuba.

•

Počasi se izteka veroučno leto in, če še nimaš, uredi mapo z vsemi katehezami ter
računaj, da jih boš oddal/a v tednu po 16. 5. 2021 (kako, boš še obveščen/a).

TVOJA MOLITEV:

Draga nebeška Mati Marija, ogrni nas s svojim plaščem.
Ti nas slišiš, ti nas varuješ, ti nas vodiš k Jezusu.
Hvala ti! Amen.
Mavrica, maj 2021

Mavrica, maj 2019
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Mavrica, maj 2019

4

