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4., 5. in 6. razred - o vnebohodu - 13. maj 2021

28.

V SVETEM PISMU BEREMO: Mr 16,15-20
Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel:
»Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij
vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo
zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen.
Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta
znamenja: v mojem imenu bodo izganjali hude
duhove, govorili nove jezike, kače dvigali s tal, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo
škodovalo; na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«
Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, in je sédel na Božjo desnico. Oni pa
so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.

KAJ MI ŽELI POVEDATI SVETO PISMO?
Si opazil/a v današnjem evangeliju, da se je Jezus poslovil in odšel? Še enkrat preberi in
poskušaj ugotoviti, kam je odšel.
___________________________________________________________________________
Jezus je odšel k svojemu Očetu. Učencem pa je rekel, naj ne bodo žalostni, saj bo vedno z njimi
in jim bo pripravil prostor pri Očetu v nebesih. Pa še nekaj jim je naročil: naj gredo po vsem
svetu in ljudem govorijo, kar jih je učil. In obljubil jim je, da bo vedno z njimi.
Tega dogodka se spominjamo na praznik Gospodovega vnebohoda. Ta praznik praznujemo
vsako leto 40 dni po veliki noči (letos 13. maja). Jezus je šel v nebesa, vendar ostaja z nami.
Med nas še posebej prihaja pri vsaki sveti maši. Pri obhajilu ga prejmemo v koščku kruha, v
sveti hostiji.
Mavrica, maj 2021
OZNANILO:
Jezus nas v evangeliju posebej spodbuja, naj tam, kjer živimo, delamo, se družimo ...
oznanjamo njegov evangelij. Želi, da bi do slehernega človeka na zemlji prišlo veselo sporočilo
Boga, ki pravi: rad te imam takšnega, kakršen/a si, s tvojimi dobrimi in slabimi lastnostmi. Bog
želi ljudem po nas sporočiti, da nas ima tako rad, da je Jezus iz ljubezni do nas šel na križ, umrl
in tretji dan vstal od mrtvih.
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pripravili v Župniji Velenje - sv. Martin

Ali kaj razmišljaš, kako bi ti tole naročilo o oznanjevanju evangelija uresničil/a? Ti pade kakšna
ideja na misel?
Pomisli ali si morda v svoji okolici (doma, v šoli, na ulici, v cerkvi …) opazil/a človeka, ki izžareva
veselje, ljubezen, dobroto? Si morda opazil/a človeka, ki razdaja svoje talente, pomaga
komurkoli, ki potrebuje pomoč, zna odpustiti, ne vrača s hudobnimi dejanji, čeprav ga je
morda kdo prizadel, morda si je vzel čas in pomagal sošolcu, ki se težko uči, morda je obiskal
bolnika, morda je del počitnic namenil otrokom kot animator, da so lahko počitnice preživeli
na morju v koloniji ali so lahko šli na oratorij.
Poišči in napiši ljudi, po katerih si začutil, da te imajo radi, da nosijo v sebi “nekaj” - ljubezen,
ki jo delijo med nami in s tem posredujejo veselo oznanilo, da nas ima Bog rad.
___________________________________________________________________________
Kot Jezusov/a učenec/ka imaš izziv, da res živiš kot Jezusov učenec/ka - to pomeni, da poskušaš
uresničiti v življenju to, kar Jezus uči. Ni ti treba daleč, lahko začneš svoje poslanstvo kar doma.
Bodi pozoren/a do svojih staršev in jim pokazati, da jih imaš rad - kako?
___________________________________________________________________________
Bi imel/a tudi v šoli med sošolci kakšno priložnost, da jim pokažeš, kaj te je naučil Jezus? Morda
bi pa poiskal/a sošolca/ko s katerim/o se nikoli ne družiš in ti ni najbolj simpatičen/a, ali pa je
morda osamljen/a in si vzel čas zanj/o, se z njim pogovarjal, ga povabil/a na sprehod, na
sladoled. Gotovo imaš kakšen talent; dobro je, da iz tega talenta narediš nekaj lepega. Kaj pa
če bi se morda vključil/a v življenje župnije in se dal/a na razpolago, npr. da bi ministriral/a,
morda prebral/a berilo, se vključil/a v pevski zbor ali s svojim igranjem inštrumenta polepšal/a
sveto mašo, morda bi postal/a animator/ka na oratoriju ali animator/ka pri birmancih …
Priložnosti je dovolj, ti pa se moraš odločiti ali boš vzel/a zares Jezusovo povabilo, da boš
oznanjal/a evangelij - veselo oznanilo o Jezusovi ljubezni povsod, kjerkoli boš hodil/a.
Če si negotov/a, če ne najdeš poguma in se ne moreš odločiti, se v tem mesecu maju še
posebej obrni na Marijo in jo prosi, naj ti pomaga pri Jezusu izprositi, naj “pocuka” Jezusa za
rokav in prosi, da boš pogumen/a Jezusov/a učenec/ka.
DEJAVNOST:
Naredi preizkus: odloči se, da se boš en teden vsak dan trudil/a biti Jezusov učenec/ka. Naredi
si načrt za vsak dan sproti: kaj boš naredil/a, kje se boš posebej trudil/a - nato pa zapiši, kako
si to izpeljal/a in kako ti je uspelo. Seveda ne pozabi to svojo odločitev okrepiti z molitvijo prosi Jezusa in Marijo za pomoč.
IZZIVI TEGA TEDNA ZATE:
•

Prijavi se na poletni oratorij, ki bo potekal od 28. 6. do 2. 7.
2021 (na spletni strani župnije bo e-prijavnica). Letos bomo
spoznavali fanta Carla Acutisa, ki je imel zelo rad Jezusa. To
mu je pokazal tako, da je rad prihajal k sveti maši, prejemal
sveto obhajilo, molil rožni venec in veliko pomagal ljudem,
ki so bili brez doma in zavrženi. Iz vseh teh njegovih dejanj
so ljudje prepoznali, da Carlo s svojim življenjem oznanja Jezusovo ljubezen.
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•

Da boš postal/a z Jezusom prijatelj/ica in boš njegovo mamo Marijo poprosil/a, naj ti
pomaga pri Jezusu izprositi, kar si želiš, pojdi k sveti maši v nedeljo ali med tednom k
šmarnicam (odslej tudi prijava ni več potrebna
).

TVOJA MOLITEV:

Jezus, ki prebivaš v mojem srcu, hvala, da me imaš tako rad.
Prosim te, da bi vsi ljudje spoznali, kako rad imaš vsakega posebej.
Amen.
Mavrica, maj 2021

Mavrica, maj 2019
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