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KATEHETSKI MATERIJALI ZA 5. KORIZMENU NEDJELJU
29. ožujka 2020.
Dragi vjeroučenici, hvaljen Isus i Marija!
Budući da već nekoliko dana zbog opasnosti zaraze korona virusom, ne možete ići u
školu, na župni vjeronauk i nedjeljnu svetu misu, ovdje možete pronaći:
 kratku molitvu,
 objašnjenje nedjeljnog evanđelja,
 poticaji za razmišljanje,
 Igricu/e vezanu/e uz nedjeljno evanđelje koje možete rješavati na internetu
 tjedni molitveni zadatak
 prijedlog igre u zatvorenom prostoru.
Neka vaše vrijeme za rješavanje nedjeljnog korizmenog listića bude subota.
Subotom ne morate pratiti Školu na Trećem, rješavati zadatke koje vam je poslala
vaša učiteljica, a moći ćete se pripremiti za praćenje svete mise na TV-u, župnoj
facebook stranici, radiju ili drugim medijima.
 Molitva: Molitva je razgovor između tebe i Boga i za njega se potrebno pripremiti.
Uđi u svoju sobu ili na nekom drugom mjestu pronađi mirni kutak na kojem ćeš
moći moliti. Ako negdje na zidu imaš križ, pogledaj prema njemu, umiri svoje tijelo
i polako izmoli molitvu Oče naš.
 Nedjeljno evanđelje: Današnje evanđelje donosi nam priču o Isusovom prijatelju
Lazaru. On sa svojim sestrama Martom i Marijom živi u mjestu Betanija koje se
nalazi blizu Jeruzalema. Lazar se razbolio te njegove sestre to javljaju Isusu.
Klikni
na
poveznicu
i
pogledaj
video
isječak:
https://www.youtube.com/watch?v=3T4-cpkvLU4 (drži stisnutu tipku CTRL na
tipkovnici i klikni mišem na poveznicu)
Po završetku video isječka ostani kratko u tišini, a onda razmisli o tome što ti se
svidjelo u biblijskom video isječku?
 Objašnjenje nedjeljnog evanđelja: Na Isusovu riječ, mogli bismo reći zapovijed:
“Lazare, izlazi!“, on izlazi iz groba. Lazarovim izlaskom iz groba Isus nam želi reći
da je Bog onaj koji ima vlast nad smrću. Želi nas pripremiti na događaj Njegova
izlaska iz groba tj, uskrsnuća i želi nas potaknuti da mu vjerujemo.
Možda u svojoj obitelji imamo iskustvo smrti bake, djeda ili nekoga drugoga koga
smo voljeli. Normalno je da nakon smrti te osobe osjećamo tugu, da nam ona
nedostaje i da se prisjećamo svih trenutka koje smo proveli s njom. Dobro je sjetiti
se i Isusove rečenice u kojoj kaže da je On uskrsnuće i život. Njom nam Isus želi
reći: svi tvoji dragi koji su napustili ovaj svijet, nastavljaju živjeti u zajedništvu sa
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Mnom i čekaju trenutak uskrsnuća. Jednom započeti život na zemlji zapravo
nema kraj, nego se nastavlja u nebu.
 Poticaji za razmišljanje:
 Lazarove sestre čine sve da jave Isusu da mu je prijatelj Lazar bolestan. Što ti
možeš učiniti za članove svoje obitelji? Svoga prijatelja ili prijateljicu? Što si
zadnje učinio/la za njih?
 Marta Isusu kaže da vjeruje da je on Sin Božji. Na ljestvici od 1 do 10 usporedi
koji broj odgovara tvojoj vjeri? (broj 1 znači = malo vjerujem, a broj 10 znači =
uvijek vjerujem)
Danas moli: Gospodine, nauči me vjerovati tvojoj riječi.
Danas čini: Uoči potrebe drugih oko sebe i pomozi.
 Evanđelje u online igrici: Što si zapamtio/la iz evanđelja provjeri igranjem online
igrice klikom na poveznicu: https://learningapps.org/9823030 (drži stisnutu tipku
CTRL na tipkovnici i klikni mišem na poveznicu)
 Tjedni molitveni zadatak: Od ponedjeljka do petka svaki dan pokušaj izmoliti
jednu deseticu krunice. Moliš molitvu Oče naš, a nakon toga 10 puta molitvu
Zdravo Marijo (Nakon riječi: i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus kod svake
dodati otajstvo za taj dan…npr. koji se za nas krvavim znojem znojio (ponedjeljak)
pa nastaviti moliti Sveta Marijo, majko Božja…) Nakon zadnje Zdravo Marije
dodaj molitvu Slava Ocu.
 Možeš moliti žalosna otajstva krunice ili svaki dan možeš moliti za nekoga ili
nešto što ti je važno. (npr. Danas želim moliti za zdravlje svih bolesnika, za
svoje prijatelje iz razreda, za liječnike, za baku koja je umrla…)
Žalosna otajstva
• Koji se za nas krvavim znojem znojio (ponedjeljak).
• Koji je za nas bičevan bio (utorak).
• Koji je za nas trnjem okrunjen bio (srijeda).
• Koji je za nas teški križ nosio (četvrtak).
• Koji je za nas raspet bio (petak).
 Prijedlog igre u zatvorenom prostoru: S članovima svoje obitelji možeš igrati
igru koja se zove Danas sam bio/bila na tržnici. Igra se tako da onaj tko je prvi,
izgovori rečenicu: „Danas sam bio/bila na tržnici i kupio/la sam ANANAS (nešto
sa slovom A). Drugi igrač kaže: „Danas sam bio/bila na tržnici i kupio/la sam
ANANAS i doda nešto sa slovom B – npr. BROKULU… i tako redom za svako
slovo abecede. Kupiti se može bilo što. Tko ne ponovi redoslijed ispravno, ispada
iz igre.
Pozdravlja Te vjeroučiteljica Ana! 😊

