
Veroučna ura za 7.razred na daljavo 30.11.2020  

Kar dva pomembna praznika sta pred nami, za otroke sv. Nikolaj in še veliko bolj slovesen pa 
je praznik Marije Brezmadežne 8.12., na katerega se pripravljamo z 9-dnevnico od danes dalje. 
Mariji smo lahko hvaležni za čudoviti zgled poslušanja božje besede in molitve. Preko Marije 
Bog izliva v svojem usmiljenju milost tudi na vse naše otroke, zato se je dobro zatekati v njeno 
naročje z molitvijo in priprošnjo.  

Tako kot je dobrota, je tudi zlo. Tako kot je resnica, je tudi laž. Zato je dobro, da smo poučeni 
v božjih zapovedih in da jih izpolnjujemo z vsem svojim srcem. Kajti, kjer je namreč vaš zaklad, 
tam bo tudi vaše srce. (Lk 12,34)  

A: UČBENIK LEKCIJA 13:  KLIČEM TE ABBA – OČE  

Preberi Rafaelovo zgodbo skupaj s starši (ali babico in dedkom, krstnim botrom itd…) 
na strani 80-81 in imej pogovor z njimi, zapiši njihove odgovore na vprašanja:   

1. Kdo je Rafaelu pomagal, preden je odšel od doma? 
2. Kdo je Rafaelu pomagal, da se je vrnil  domov h svoji družini? 
3. Kdo je imel Rafaela rad? (naštej vsaj tri osebe) 

 

Preberi veroučno snov v učbeniku, str. 82 in str. 84: 

4. Katero molitev je Jezus naučil moliti svoje učence (sveto pismo Mt 6,9-15) ? 
5. Kaj je življenje v nebeškem kraljestvu? (sveto pismo Lk 12,22-25) 

B: LITURGIČNI ZVEZEK- 1. ADVENTNA NEDELJA  - NEDELJA 
KARITAS 

Kako se pripravljamo na kristusov prihod? Odgovor zapišite v liturgični zvezek, bom pogledala 
vse za nazaj, ko se srečamo v učilnici.  

Adventni venčki so narejeni in prva svečka je prižgana. Pošljite slikico vašega adventnega 
venčka ali venčka na vhodnih vratih, gospod župnik je odprl galerijo na spletni strani za vse 
naše venčke!.  

C: DEJAVNOSTI – ŽIVETI PO BOŽJIH ZAPOVEDIH 

6. Ponovi deset božjih zapovedi in jih zapiši – ne prepisuj!  
7. Reši kviz iz priloge! 

Odgovore na kratko napišite na list A4 oz. v zvezek, vprašanj ne prepisujete.  Ne 
pozabite na list napisati ime in priimek in datum 30.11.2020 in mi poslati odgovore na 
moj mail do naslednje nedelje . 

Ostanite zdravi, bodite čuječi,  vero in upanje ohranite! Mir in vse dobro vam želim. Vaša 
katehetinja, Darja Sintič  

 



 


