
VEROUČNA URA ZA 7.RAZRED NA DALJAVO 01.03.2021 

Živimo in cvetimo in enkrat bomo umrli, a Božje življenje v nas ne bo umrlo. Razen, če se 
odločimo, da Boga zavržemo in se mu upremo ter delamo slabo.  
 
Za začetek zmoli molitev h zavetniku naše župnije: Naredi znamenje križa. Pridi, Sveti Duh,. 
Za konec molitve naredi znamenje križa.  
 
 
A: UČBENIK LEKCIJA 11: JEZUSOV IN MOJ POGLED V PRIHODNOST 
 
Odpri učbenik lekcija 11 in preberi na strani 68 – 69  o Jezusovem pogledu v prihodnost,  ko 
je bil star 12 let  in je napredoval v modrosti, rasti  in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Odgovori:  
 

1. A 1: Kakšen božji načrt je Jezus razodel Jožefu in Mariji, ko je bil star 12 let? 
2. A 2: Kaj je Bog razodel o Jezusu apostolom na gori spremenjenja?   
3. A 3: Pomisli, kako je tvoj življenjski načrt povezan z Bogom? 

 

B: LITURGIČNI ZVEZEK- 2. POSTNA NEDELJA – BOŽJI NAČRT ZA JEZUSOVO 
PRIHODNOST NA GORI SPREMENJENJA – Mr 9,2-10 

Nedeljsko bogoslužje 2. postna nedelja 28.02.2021 na spletni strani župnije v mapi verouk 
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2021/02/Jezusova_spremenitev.ppt 
 

C:  DEJAVNOSTI 

C 1: Izberi v plakatu Karitas PRESTA en postni dan od 1 - 12, ko si bil največkrat prijazen in 
napiši, kaj si naredil in  koga si razveselil ? 

C 2: Domača vaja za krepost v HVALEŽNOSTI: Vsak večer, preden zaspiš, se Jezusu zahvali 

za vsaj eno lepo stvar, ki si jo doživel čez dan. Prosi Jezusa, naj ti pomaga, da bi s svojimi 

očmi vedno videl dobre in lepe stvari v življenju. 

DEJAVNOSTI NA SPLETNI STRANI ŽUPNIJE / VEROUK  

Vabljeni k rednemu obisku spletnega verouka /spletna stran Župnija Celje sv. 
Duh/Verouk 2020/2021 in dejavnostim za vso družino.  

Odgovore pod A 1, A 2 , A 3  in C 1 napišite na list A4 in jih vložite v učbenik ali mapico,   ter 
jih pošljite na moj gmail do naslednje nedelje. Ne pozabite na list napisati ime in priimek in 
datum 01.03.2021.  

Rešite tudi labirint v prilogi, kdor zmore prehoditi pot na goro.   

Ostanite zdravi! Biti dober nam pomaga biti svet. Dobrota nas spreminja v božjo podobo.  

Vaša katehetinja Darja Sintič 
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