
3. VELIKONOČNA NEDELJA 

KATEHEZA ZA VSO DRUŽINO 

Pripravimo: Sveto pismo, You Tube, slike Emavsa (v prilogi), papir, svinčnik, barvice, kitara, sveča, 

razlomljen kruh, napis: OSTANI Z NAMI. Pesmi: Sta šla učenca in Na poti v Emavs (besedilo in povezave 

so v prilogi).  

Uvod: 

Smo v velikonočnem času. (ponovimo o cerkvenem letu) 

V tem času se spominjamo Jezusovega vstajenja. Spominjamo se 

dogodkov, ko se je Jezus srečeval z učenci. Z njimi je jedel, se 

pogovarjal, jih učil in spodbujal. 

Danes bomo z dvema učencema odšli iz 

Jeruzalema v Emavs. To je bila vasica, 

kakšnih 60 stadijev oddaljena od 

Jeruzalema. (lahko si ogledamo nekaj slik – v 

prilogi ali na internetu)  

Hodili bomo približno 2 uri in 15 minut. 

Dovolj časa torej za pogovor o dogodkih, ki 

so še živi v spominu in zbujajo toliko žalosti, saj je Učenik mrtev.  

Kaj točno se je dogajalo na poti?  

Preberemo odlomek v Svetem pismu Lk 24,13-35 (besedilo je tudi v 
prilogi). 
Lahko si tudi ogledamo film (1. del posnetka): 
https://www.youtube.com/watch?v=oLMNKz5Y0o8 
 
Kratko obnovimo zgodbo: 
Učenca Jezusu pojasnjujeta, kaj strašnega se je dogajalo v Jeruzalemu. 
Jezus ju posluša. Potem jima razlaga Staro zavezo, da bi razumela. Ko pridejo do hiše, ga povabita k 
obedu. In takrat ga spoznata po lomljenju kruha. Nemudoma vstaneta in se vrneta v Jeruzalem 
povedat, da sta videla Gospoda. In ta ni mrtev, temveč ŽIVI! 
 
Pogovor:  

 Najprej poglejmo oba učenca. Kaj se je dogajalo v njunem življenju? Kako sta se počutila 
preden se jima pridruži Jezus in kako potem, ko sta hodila z Jezusom in poslušala njegove 
razlage?   

 Sedaj se ozrimo še na Jezusa. Kakšen odnos ima do učencev? Kakšni so bili Jezusovi občutki, 
ko je spremljal Kleopa in njegovega prijatelja?  

 In še en odrešenjski pogled - kaj se zgodi z učencema po srečanju z Jezusom?  
 
To je razlog velikega veselja. Pa veš, da se prav to srečanje dogaja tudi nam, danes. Kako? Hodimo po 
poti življenja. Včasih gremo sami, največkrat pa v družbi naše družine, prijateljev, sorodnikov.  
 

 Pogovor, kako mi kot družina hodimo skupaj. Lahko se vsi pogovarjamo, lahko pa zakonca 
posebej in otroci posebej. Osredotočimo se na to, kako »hodimo« – drug ob drugem, ali se 
oviramo, si nagajmo, se prehitevamo, , si pomagamo…. Si delimo svoja občutja, kot sta delila 
učenca med seboj in potem še z Jezusom. Pomisli na Jezusa, ki vpraša učenca, kaj se 

 

Se še spomniš? Poznamo 
CERKVENO LETO. Razdeljeno je 
na različne čase. Tu so prikazani 

kot velika torta z 8 kosi. Če dobro 
pogledaš, te že čaka kos 

»Velikonočni čas«  

 

Stádij (latinsko 

stadium) je bila 

rimska mera za 

dolžino, enaka 625 

čevljem oziroma 

185,25 m. 

https://www.youtube.com/watch?v=oLMNKz5Y0o8


pogovarjata in ju pozorno posluša. Ne prekinja njunega poročanja, ne komentira. Kako mi 
poslušamo drug drugega? Nas zanima zgodba drugega, njegovi občutki, doživljanja? In kaj ob 
tem mi počnemo? Komentiramo, se morda norčujemo, zasmehujemo? Znamo pozorno 
poslušati? Tudi učenca sta poslušala Jezusa in njegovo razlago.  
 

 
Ko hodimo skupaj po poti življenja, k nam pristopa Jezus. Morda ga imamo tudi mi za tujca, ga ne 
»spoznamo«, kot se je to zgodilo učencema. Pa boste rekli, da to ni res, saj ga nismo videli. Že res, a 
hodi z nami po ljudeh okrog nas, duhovnikih, katehetih…  
 

 Kako lahko poslušamo Jezusa? ko beremo Sveto pismo,  

 Kako se z Njim pogovarjamo? ko molimo.  

 Kje se z Njim srečamo na najbolj veličasten način? pri sveti maši. Vnema naša srca, ko razlaga 
Božjo besedo in lomi Kruh. Tako se pri vsaki maši dogaja Emavs. Božja beseda, ki jo poslušamo 
v prvem delu svete maše, je to, kar je Jezus razlagal učencema. Evharistija pa je miza, za katero 
se zberemo in se nam Jezus dá v hrano.  Tako je na čudovit način vedno z nami, nas ne zapusti. 
Nikoli.  

 
Dejavnost (papir, svinčnik, barvice): 
Narišite podobo svoje hiše. Vsak izbere svojo barvico. Najprej nekaj trenutkov razmislimo, kaj gradi 
našo družino, medsebojno povezanost, trdnost. Lahko je kakšna izkušnja ali stališče. Nato nekdo začne 
pripovedovati, njegov desni sosed zapiše v hišo. Našo povezanost krepita prav Božja beseda in 
Evharistija. V tem tednu (in tudi prihodnjih) se potrudimo, da bomo bolj pozorno poslušali (brali) Božjo 
besedo. Ta sklep napišemo k hiši.  
 
Družinska molitev:  
sveča, razlomljen kruh, You Tube/kitara, stavek: OSTANI Z NAMI, k Svetemu pismu položimo risbo hiše. 
Sveto pismo odpremo na strani, kjer je Psalm 16. Kitice psalma bere vsak član družine, odpev vsi skupaj 
(psalm lahko tudi zapojemo). 
 

V imenu +Očeta in +Sina in +Svetega Duha. Amen. 
 

Pesem: Sta šla učenca (v prilogi) 

Gospod Jezus, kot si pomagal učencema, ki sta se razočarana vračala v Emavs, 

videti Tebe in najti smisel v vseh dogodkih, pomagaj tudi nam. Pridi nam naproti, 

hodi z nami, spodbujaj in vnemaj srca, da bomo pogumno oznanjali, da živiš, nas 

spremljaš in krepiš s svojo Besedo in Kruhom.  

Tvojo Besedo bi radi še bolj razumeli. Pomagaj nam, da bomo dovzetni za tvojo 

navzočnost v našem življenju. Tukaj zbrani te prosimo:   

 »Gospod, daj mi spoznati pot življenja.« 

 
(Ps 16,1-2.5.7-11) 

ODPEV: »Gospod, daj mi spoznati pot življenja.« 

Varuj me, o Bog, saj se k tebi zatekam. 
Gospodu pravim: »Ti si moj Gospod, zame sreče ni brez tebe.« 

Gospod, ti si delež moje dediščine in moja čaša, 
ti imaš v rokah mojo usodo. 

 



ODPEV: »Gospod, daj mi spoznati pot življenja.« 

Slavim Gospoda, ki mi svetúje, 
tudi ponoči me moje srce opominja. 

Vedno imam pred očmi Gospoda; 
ker je na moji desnici, ne bom omahnil. 

 

ODPEV: »Gospod, daj mi spoznati pot življenja.« 

Zato se moje srce veseli, moja duša se raduje; 
tudi moje telo bo prebivalo varno. 

Zakaj moje duše ne boš prepústil podzemlju, 
svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe. 

 

ODPEV: »Gospod, daj mi spoznati pot življenja.« 

Daješ mi spoznati pot življenja, 
polnost veselja pred tvojim obličjem, 

večne radosti na tvoji desnici, 
večne radosti na tvoji desnici. 

 

ODPEV: »Gospod, daj mi spoznati pot življenja.« 

 

Jezus, tu si z nami, v naši sredi. Prinašamo ti naš trud za trdno družino. Tebi se 

izročamo. Ti nas povezuj. OSTANI Z NAMI, ko se mrači. Hodi z nami po poti 

življenja. Tudi ko nam ni lahko, ko smo jezni, skregani, žalostni, zaskrbljeni, bolni 

bodi z nami. Ne prenehaj nas hraniti s svojo Besedo in Kruhom. Ne obupaj nad 

nami. Takrat še bolj vnemaj naša srca in odpiraj oči, da bomo prepoznali tvojo 

navzočnost med nami in v naših bratih in sestrah.   

 
Prisluhnimo pesmi in ob njej razmišljamo https://www.youtube.com/watch?v=2zr1ruZg_rA, če jo že 
znamo, zapojemo.  

Skupaj zmolimo z besedami iz pesmi:  

 
Ostani med nami, naš vstali Gospod, 

saj strma in težka življenja je pot. 
Naj tvoj evangelij nam sveti v temi 

in tvoje Telo naj nam daje moči. 
 

Aleluja, aleluja, 
in naše srce bo goreče, 

aleluja, aleluja, 
zaupanja polno in sreče. 

 
 

Oče naš… Zdrava Marija….Slava Očetu…. 
 

V imenu +Očeta in +Sina in +Svetega Duha. Amen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2zr1ruZg_rA


PRILOGE:  

Slike Emavsa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emavs je bil 

popolnoma uničen 

leta 1967. 

Kje natančno je bil svetopisemski 

Emavs, ne vemo. Je več možnih 

lokacij. Na sliki so ruševine 

Nicopolisa, ene od možnih lokacij.  

Emavs v prvi 

polovici 20. stoletja 



 

 

 

 

Odlomek iz Svetega pisma:  

 

Učenca spoznata Jezusa po lomljenju kruha 
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,13-35) 

Glej, prav tisti dan, prvi po soboti, sta dva izmed Jezusovih učencev potovala v vas, ki se 
imenuje Émavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jerúzalema. Pogovarjala sta se o vsem 
tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal 
sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: 
»O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki 
mu je bilo ime Kleópa, mu je odgovóril: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam 
zgodilo te dni?« »Kaj neki?« je rekel. Dejala sta: »To, kar se je zgodilo z Jezusom 
Nazaréčanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom; 
kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji dali obsoditi na smrt in križati. Mi pa smo upali, 
da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi 
iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in 
niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so celó videle, kako so se jim 
prikazali angeli, ki so povedali, da on živi. Nekateri od naših so šli h grobu in so našli vse 
takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.« 

In on jima je rekel: »O nespametna in prepočasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali 
preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpél in šel v svojo slavo?« Tedaj je začel z 
Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih. Medtem 
so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta 
ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, da 
bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslôvil, razlomil in jima ga 
dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta 
drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v nama, ko nama je po poti govóril in razlagal 
Pisma?« Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstére in tiste, ki 
so bili z njimi. Govorili so: »Gospod je res vstal in se prikazal Simonu.« Tudi onadva sta 
pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha. 

Pot v Emavs. 



Pesmi:  

 STA ŠLA UČENCA (F. Gačnik)  

           g                                  c                                            g                             D7 

1. STA ŠLA UČENCA PO CESTI V EMAVS OTOŽNA, ŽALOSTNA.  

     g             c             g        D    G         

   PRISTOPI JEZUS, ZAČNE POGOVOR IN ŽE GA PROSITA: 

     G                     C     G                   D 

BODI PRI NAS, KER SE ŽE MRAČI, BODI PRI NAS, GOSPOD.  

G                   C        G             D       G 

BODI PRI NAS, DAN NAGIBA SE V NOČ. BODI PRI NAS, GOSPOD. 

2. KAMNITA CESTA V ŽIVLJENJU NAŠEM SPELJANA JE V NEBO.  

    DA NE OMAGA KORAK NA POTI, PROSIMO JEZUSA: BODI PRI NAS… 

3. JE Z NAMI JEZUS V PODOBI KRUHA, PONIŽEN, TIH, UBOG.  

    JE HRANA DUŠAM IN MOČ SLABOTNIM, ZATO PROSIMO GA: BODI PRI NAS…. 

 

 NA POTI V EMAVS (Roža Gantar, Franc Juvan) notni zapis najdete na 

http://www.juvan.rkc.si/vvelnoc.htm 

1. Učenca iz mesta sta v Emavs odšla, potrta bila sta, prestrašena vsa. 

Pridružil se jima je vstali Gospod in Pisma razlagal vso dolgo je pot. 

Aleluja, aleluja, četudi ga nista spoznala, 

Aleluja, aleluja, goreče sta ga poslušala. 

2. Prosila sta ga, da bi z njim ostal, pa kruh je razlomil in jima ga dal. 

In glej, pri večerji se čudež zgodi, spregledale v hipu so njune oči. 

Aleluja, aleluja, srce je postalo goreče, 

Aleluja, aleluja, spet upanja polno in sreče. 

3. Ostani med nami, naš vstali Gospod, saj strma in težka življenja je pot. 

Naj tvoj evangelij nam sveti v temi in tvoje Telo naj nam daje moči. 

Aleluja, aleluja, In naše srce bo goreče, 

Aleluja, aleluja, zaupanja polno in sreče. 

 

 

 

 

http://www.juvan.rkc.si/vvelnoc.htm


GRADIVO ZA OTROKE: 

Pobarvaj z ustreznimi barvami čase cerkvenega leta.  

 

Reši celotno cerkveno leto. Vpiši čase in pobarvaj.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pobarvaj, kako Jezus vnema naša srca…  

 

 

…  in odpira oči .  

 



Pomagaj najti pravo do Emavsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Na sliki se je znašlo 10 predmetov, ki ne sodijo k srečanju v Emavsu. Jih najdeš?  

 

 

 

 

Sliki se razlikujeta v 8 podrobnostih. Poišči j ih.  

 

 



Izreži sličice in jih prilepi na ustrezno mesto. Nato pozorno preberi zgodbo.  

 
 
Dva Jezusova                                sta potovala v Emavs. Med pogovorom se jima je pridružil                                .  
                                učenca               Jezus 
 
 
 
Nista ga prepoznala. Pripovedovala sta mu o vsem kar se je zgodilo v Jeruzalemu. »Jezusa, ki je bil 
 
 
prerok, so obsodili na smrt in                         .                          dni je že od takrat. Žene pa so bile zjutraj  
                                                                križali                     tri 
 
 
 
pri                                 in niso našle njegovega telesa. Pripovedovale so, da so videle   
             grobu                            angele 
 
 
 
ki so povedali, da Jezus živi. Nekateri od naših so šli h grobu in res niso našli                                        .« 
                     Jezusa 
 
 
 
In Jezus jima je rekel: »Kako ne verujeta vsega, kar so povedali preroki! Mesija je moral umreti.“  
 
 
Začel je razlagati vse, kar piše v                                  . Medtem so prišli v                                         . Učenca 

                                                        Pismih                Emavs 
 
 
 
sta povabila Jezusa v svojo                           . Ko so sedli za                                         , je                                  blagoslôvil,  
                   hišo          mizo     kruh 

 

 

razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle                               in sta ga spoznala. On pa je izginil  
              oči 

 

 

izpred njiju. Takoj sta se vrnila v Jeruzalem in pripovedovala apostolom, da                                 živi. 
               Jezus 

 

 

 



 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaj vnema naša srca in kaj zaslepi naše  oči? Ustrezno poveži.  

 

 

 

 

  



 


