3. nedelja med letom
NEDELJA BOŽJE BESEDE - SVETEGA PISMA
26. januar 2020
PREDLOGI ZA PRIPRAVO VEROUČENCEV NA NEDELJO SVETEGA PISMA PRI OSNOVNOŠOLSKI
KATEHEZI
CILJI:
Doživljajski: Otrok odkriva Sveto pismo kot zaklad: knjigo življenja, hvaležnosti, tolažbe,
upanja, veselja in molitve.
Spoznavni: Otrok se sreča s knjigo Svetega pisma. Ponovi osnove o Svetem pismu in se nauči
iskati po njem.
Dejavnostni: Otrok prebere in zaigra posamezne odlomke ter počasti Sveto pismo. Sporočilo
odlomkov poveže s svojim življenjem.
SVETO PISMO:
Iz 8,23-9,3
Ps 27
1 Kor 1,10-13.17
Mt 4,12-23
ČAS: 30 minut
PRIPOMOČKI:
Lesena skrinja ali darilna škatla
Sveto pismo (dodatni izvodi Svetega pisma – najbolje bi bilo po en izvod za vsakega otroka)
Sveča
Besedila pesmi
Teksti za sodelovanje pri nedeljski sveti maši
PESMI:
NAŠ ZAKLAD JE SVETO PISMO, Franc Juvan
NAŠEL VELIK ZAKLAD SEM
ODPRI OČI MI
IN GOSPOD VSEJAL JE SEME
ODPREM SVETO PISMO, Priročnik za kateheta 1.razred
VSAK DAN, N. in K. Šavli – CD in pesmarica Če imate usta (pesem 4)
Samo danes živel bom ta dan,
samo danes, ker dan mi je dan.
Ne bom ošteval naprej tebe,
v red bom spravljal raje sebe.
Vsak dan mi je dan, dan dan, vsak dan mi je dan (2x).

Samo danes bom nekaj prebral,
najbolje besedo, ki Bog jo je dal.
Dobro delo rad bom storil,
ne bom se hvalil, o tem govoril.
JA, BOG ME LJUBI, A. B. Warner – CD Kdo je snedel Jona? (pesem 4)
odpev: https://www.youtube.com/watch?v=7U_ySaV7ovk):
Bog me ljubi, to jaz vem,
Sveto pismo mi pove:
majhni z njim veliki smo,
šibki pa z njim močni smo.
Ja Bog me ljubi (3x), mi Biblija pove.
Bog me ljubi, to jaz vem,
Sveto pismo mi pove:
odprl mi je pot v raj,
z njim živel bom vekomaj.
1. UVOD
• Vaja poslušanja:
Otroci sedijo v krogu in imajo zaprte oči, katehet jih vodi, da umirijo posamezne dele
telesa. Ko zavlada tišina, katehet otroke povabi, da napnejo ušesa in prisluhnejo
zvokom:
- katehet prelije vodo iz kozarca v kozarec,
- prižge svečo,
- zamrmra odpev pesmi, ki jo bodo kasneje zapeli.
Otroke povabimo, da odprejo oči in vsak pove, kaj je slišal. Katehet otroke pohvali za
dobro poslušanje.
•

Zapojemo eno od predlaganih pesmi

2. OZNANILO IN DEJAVNOST
• V skrinjo ali darilno škatlo položimo Sveto pismo. Veroučenci ugibajo, kaj je v škatli.
Katehet odgovarja tako, da dvigne kartonček z napisom DA ali NE.
•

Ko otroci odkrijejo, da je v škatli Sveto pismo, ga položimo odprtega na mizo k prižgani
sveči. Če imamo na razpolago dovolj izvodov, razdelimo vsem otrokom Sveta pisma.
Otroci si ga ogledajo in prelistajo.

•

Katehet jih spomni, kako delimo Sveto pismo in kako iščemo posamezen odlomek.
Skupaj poiščejo nedeljske odlomke.

•

Katehet predstavi Sveto pismo kot luč, kot zaklad, kot dragocenost, ki jo počasi
odkrivamo, kot vodilo skozi življenje. Sveto je zato, ker so v njem najpomembnejše
besede za nas: Božje besede.

3. MOLITEV
• Otroci so že poiskali Psalm 27.
Razdelimo se v dve skupini in ga v dveh zborih zmolimo.
Pri mlajših otrocih katehet sam na glas zmoli.
Ali pa otroci pojejo odpev (ki jim je znan že iz cerkve, ali pa samo odpev - note so v
prilogi)

4. PRIPRAVA SODELOVANJA PRI SVETI MAŠI NE NEDELJO SVETEGA PISMA
Katehet otrokom razdeli tekste za sodelovanje pri sveti maši. Otroci jih preberejo na glas.
Katehet jih povabi, da branje še doma utrdijo.
DODATNI PREDLOGI:
• Otroci pripovedujejo zgodbe, ki jih že poznajo iz Svetega pisma.
• Katehet našteva svetopisemske osebe, otroci jih razvrstijo v SZ ali NZ.
• Otroci narišejo vsebino nedeljskega evangelija.
• Katehet pripravi nedeljski evangelij zapisan po vlogah in ga z otroci zaigra.

Za zadnjo triado:
• Pripravimo tekmovanje med skupinami: HITRI PRSTI – kdo prej najde posamezni
odlomek iz Svetega pisma; kdo prej najde o kateri osebi ali kraj o katerem govori dani
odlomek in ga izpiše, otroci v skupini preberejo dani odlomek in ga s pantomimo
predstavijo drugi skupini, ki ugiba za kateri odlomek gre.
• Pogledamo enega od filmov iz serije Minutka za Sveto pismo –
https://www.youtube.com/watch?v=FnxLX_gVcf8&list=PL2kyXl8p
ybGj0h4O6xFaYPxhEuwUhBHfs

SODELOVANJE VEROUČENCEV IN STARŠEV PRI SVETI MAŠI NA NEDELJO SVETEGA PISMA
(Predlogov za sodelovanje pri sveti maši je več, vsako občestvo naj izbere tiste predloge, ki
so zanje primerni in uporabni. Tudi tukaj velja pravilo: manj je več!)
•

SLOVESNO PRINAŠANJE KNJIGE SVETEGA PISMA
Vstopna pesem
Med pesmijo ena izmed družin veroučencev po sredini cerkve v slovesnem sprevodu
prinese knjigo SP. Spredaj dva otroka neseta sveči, nato oče in mama skupaj prinašata
knjigo. Knjigo položita na pripravljen prostor, otroka položita sveči pred stojalo s
knjigo, vsi stopijo en korak nazaj in se poklonijo.

•

UVOD V SVETO MAŠO
Otrok sedi pred oltarjem in bere Sveto pismo, ga odloži, gleda vanj in razmišlja.
Pristopi drugi otrok in ga vpraša: Kaj pa ti delaš?
Prvi otrok: Poskušam brati Sveto pismo tako kot ga bere papež Frančišek.
Drugi otrok: Kako pa veš, kako ga on bere, saj še nisi bil pri njem?
Prvi otrok: Res ne, ampak on sam je mladim zaupal, da ga bere takole:
»Najprej malo berem, potem ga odložim in pustim, da me Gospod gleda. Tako se mu
pustim opazovati in v svoji globini čutim, kaj mi pravi Gospod.«
Drugi otrok: O, to pa je lepo!
Prvi otrok: Ja, ampak včasih je tudi težko. Papež Frančišek pravi: »Včasih nič ne slišim.
Gospod ne govori. In takrat ne čutim ničesar, samo praznino. A potrpežljivo ostanem
tam in ga tako čakam, berem in molim. Molim sede, ker ne morem klečati. Včasih med
molitvijo tudi zaspim. A nič zato: sem kakor otrok, ki je ob svojem očetu, in to je tisto,
kar šteje.«
Duhovnik: Tako lepo nas vse papež Frančišek spodbuja k branju in poslušanju Božje
besede. Obžalujmo, če smo jo neredno prebirali, nepozorno poslušali in nezvesto po
njej živeli!

• PROŠNJE ZA VSE POTREBE
Nebeški Oče, z nedeljo Svetega pisma nam daješ novo priložnost, da poživimo ljubezen do
tvoje besede. Tebe, ki si nam podaril Besedo v svojem Sinu, prosimo:
1. Prosimo te za papeža Frančiška, naše škofe in duhovnike, da bi bili tvoji zvesti
pričevalci veselega oznanila za ves svet.
2. Dobri Bog, hvala ti, da smo pri krstu postali tvoji otroci. Pomagaj nam, da tega nikoli ne
pozabimo.
3. Prosimo te, da postanemo zvesti bralci Božje besede in zvesto živimo po njej.
4. Bog, naš Oče, prosimo te za vse mlade, naj iščejo smisel svojega življenja tudi v branju
in premišljevanju Svetega pisma.
5. Oče, prosimo te, da bi se ob mizi tvoje Besede in Kruha v svobodi in miru zbirali tudi
naši bratje in sestre v vseh delih sveta.
6. Poživi našo vero, o Bog, da bodo ob prebiranju Božje besede tudi danes ljudje slišali
tvoj klic in ti sledili v duhovnih poklicih.
Dobri Bog, to te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvoji učlovečeni besedi, ki s
teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

PRINAŠANJE DAROV – otroci prinašajo darove, eden od staršev bere odlomke Svetega pisma,
drugi starš bere razlago.
•

Prižgana sveča
»Gospod je moja luč in moja rešitev.« (Ps 27)
»Ljudstvo, ki je sedelo v temi,
je zagledalo veliko luč;
in njim, ki so sedeli v deželi smrtne sence,
je luč zasvetila.« (Mt 4,16)
Na oltar prinašamo gorečo svečo, ki tako kot Božja beseda osvetljuje pot našega
življenja.

•

Zaklad (prinesemo skrinjo ali darilno škatlo s Svetim pismom, ki smo jo uporabili pri
katehezi)

»Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce!« (Mt 6,21)
Naš zaklad je Sveto pismo. Sedaj ga kot dar polagamo na oltar, saj po tej knjigi v naše
domove in v naša srca vstopa Gospod.
•

Markacija (na večjem kamnu narisana markacija)
»Ko pa je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata: Simona, z imenom Peter,
in njegovega brata Andreja, ko sta mrežo metala v morje; bila sta namreč ribiča. Reče
jima: »Hodíta za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« In takoj sta mreže
popustila in šla za njim.« (Mt 4,19)
Na križpotjih življenja je Božja beseda kot markacija, ki ti pokaže pravo pot: zato
prinašamo markacijo, saj želimo vedno hoditi za Gospodom.

•

UVOD V OČENAŠ

Molitev Očenaš , ki smo jo že velikokrat molili in jo bomo molili tudi sedaj, je zapisana v
Svetem pismu. Velikokrat jo molimo hitro in samo iz navade.
Danes pa naj besede pridejo iz srca, prisluhnimo ji, vse njene prošnje prenesimo v svoje
življenje in jih izpolnimo: vsak dan posvečujmo Gospodovo ime, kličimo njegovo kraljestvo,
izročajmo se njegovi volji, pobožno in hvaležno sprejemajmo in uživajmo vsakdanji in Božji
kruh, radi in sproti odpuščajmo. Zato molimo: OČE NAŠ
•

POZDRAV MIRU

I.
Pavel bi tudi nam danes rekel tako kot Korinčanom: »Slišim, da so med vami prepiri. Slišim, da
ste razdeljeni med seboj. Bodite enega Duha in enega srca. Živite v miru.« Podajmo si roke v
znamenje ljubezni in miru med nami.
II.
V Svetem pismu je opisano celo Jezusovo življenje, njegova dela in besede. Ko je Jezus odrasel,
je želel vse ljudi poučiti, kako naj živijo, da bodo prijatelji z Bogom. Naredil je veliko čudežev, da
bi ljudem pokazal, kakšno moč ima Bog. Besede imejte se radi, oprosti, bodite dobri so bile
največkrat izrečene Jezusove besede. Mi, ki smo njegovi pridni učenci, ga želimo ubogati in po
njegovih besedah živeti. Kot bratje in se sestre si podajmo roke v miru in ljubezni.

•

ZAHVALA

Otroci prihajajo pred oltar z gorečo svečo, ko povedo svojo zahvalo svečo položijo pred odprto
knjigo Svetega pisma in vsak izreče svoj stavek zahvale::
Hvala za ušesa, da slišimo Božjo besedo.
Hvala za oči, da lahko beremo Božjo besedo.
Hvala za srce, da lahko Božjo besedo poslušamo s srcem in po njej sprejmemo Boga v srce.
Hvala za roke, da Božjo besedo uresničimo v življenju.
Hvala za noge, da lahko Božjo besedo ponesemo v svet.
Hvala za močan glas, da lahko drugim govorimo o Bogu.

•

OB KONCU SVETE MAŠE – PRED BLAGOSLOVOM

KATEHET: prinese košaro z zvitki SP, ki vsebujejo različne zgodbe SP
Dragi otroci in starši! Apostol Janez piše: »Blagor tistemu, ki bere, in tistim, ki poslušajo
besede tega prerokovanja in izpolnjujejo, kar je zapisano v njem!« (Raz 1,3).Blagor nam!
Božjo Besedo bomo sedaj ob koncu svete maše ponesli v življenje. Zato, otroci, z veseljem in
radovednostjo sprejmite zvitek iz rok duhovnika, skrbno ga nesite domov in ga pri molitve
pred nedeljskim kosilom preberite.
DUHOVNIK: Otrokom izroči zvitke z vabilom: VZEMI IN BERI!

