Veroučna ura za 7.razred na daljavo 11.01.2021
Dragi starši in veroučenci!.
Božični čas, ki se je začel na predvečer praznika Gospodovega rojstva, je uradno trajal do nedelje Jezusovega
krsta. V Sloveniji smo božično obdobje podaljšali na 40 dni, do praznika Gospodovega darovanja v templju ali
svečnice, ki je 2. februarja. Do takrat so vsaj v cerkvah postavljene jaslice, pri bogoslužju pa lahko pojemo božične
pesmi.
V središču božičnega časa je Božič – praznik Gospodovega rojstva- 25.12. , ki je prvi sveti večer, ko blagoslovimo
svoje domove (kadilo, molitev), drugi sveti večer je na Silvestrovo- 31.12. pred polnočnico in tretji na Gospodovo
- 6.1.. Božični čas je kratek, a zelo bogat. Praznik Gospodovega rojstva se konča s praznikom Marije, svete Božje
Matere, 1. januarja, dva dni po božiču je nedelja Svete družine (27.12.). Drugi zelo pomemben praznik božičnega
časa je Gospodovo razglašenje (6. januar). Pri njem gre za prvo razodetje Jezusovega božanstva v svetu.
Liturgična barva božičnega časa je bela in pomeni veselje in čistost. Veselje ob jaslicah, ko se združimo v molitvi,
veselje ob božičnem dreveščku, veselje ob prepevanju in poslušanju božične pesmi Sveta noč, veselje ob miru, ki
objema ves svet in vse narode.

A: UČBENIK LEKCIJA 17: KAJ PA TI PRAVIŠ, KDO SEM?
Odpri učbenik lekcija 17 in preberi stran 109 in 110. Odgovori:
1. Jezus vprašuje svoje sodobnike: Kaj so ljudje govorili o Jezusu?
2. Jezus vprašuje apostole: Kaj pravi apostol Peter, kdo je Jezus?
3. Jezus vprašuje mene, tebe, nas: Kako se rešujemo slabih navad, greha?
4. Kje se srečujemo z Jezusom?

B: LITURGIČNI ZVEZEK- GOSPODOVO RAZGLAŠENJE IN JEZUSOV KRST
Odgovore zapiši v liturgični zvezek: za nedeljo Gospodovega razglašenja in za praznik Jezusovega krsta na strani
20. Liturgične zvezke bom pobrala in pogledala, ko se srečamo v učilnici.
Za odgovore v liturgični zvezek si lahko pomagaš z oznanili naše župnije ob vhodu v cerkev, na naši župnijski
spletni strani, na internetu biblija.net ali v svetem pismu doma, pri sošolcu po mailu ali telefonu, pri župniku ali
katehetinji po telefonu (051 248 037) in še in še ….
Dodatno, v liturgični zvezek napiši:
5. napiši svoje krstno ime, ime svetnika, ki je tvoj zavetnik, ime krstnega botra/botre. Napiši vsaj eno
lastnost, ki ti je všeč pri tvojem nebeškem soimenjaku in pri tvojem krstnem botru/botri.
Za TEST za prvo polletje bo vsak dobil tudi vprašanje o božičnem času. Na kratko imaš opis božičnega časa v
uvodu na začetku zgoraj, lahko si boste pomagali z liturgičnim zvezkom in koledarčkom.
C: DEJAVNOSTI
Domača naloga: v tednu, ki je pred teboj, se še na kak način spomni svojih krstnih botrov (prižgi svojo krstno
svečo in moli za njih ob jaslicah doma ali v cerkvi, pokliči jih, pošlji jim sms, napiši kartico ali pismo …).
ODGOVORE NA VPRAŠANJA OD 1 – 4 VRNITE NA MOJ MAIL DO 17. JANUARJA 2021.
Ne pozabite na list napisati ime in priimek in datum 11.01.2021
Gospod naj vas varuje in ostanite zdravi! Vaša katehetinja Darja Sintič

