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           Uporabimo balone. Če je mogoče, jih napolnimo s

helijem. Baloni se dvigajo v zrak. Če jih ne držimo dobro

ali traku ne zavežemo okrog zapestja, nam uidejo iz rok

in že so visoko v zraku. Le nemočno opazujemo, kako

izginjajo v modrini neba, dokler nam pogleda ne zakrijejo

oblaki. Morda imate tudi sami to izkušnjo. Otroci ob

izgubi balona pogosto jočejo. Če smo drzni, lahko z

baloni odidemo na prosto, se o tem pogovarjamo in jih

tudi zares izpustimo v nebo. Ob tem se pogovorimo, kaj

doživljamo, občutimo, kaj se sprašujemo. Kam gredo

baloni? Kam bodo potovali? Ipd. 

DO KONCA SVETA

     Kaj se je zgodilo? Je kdo že ugotovil,

kaj je ta "balon" za učence? Koga so

morali izpustiti iz rok, mu dovoliti, da je

odšel od njih? (pogovor)

Kaj mislite, kako so se počutili učenci? So

bili veseli? Žalostni? Jezni? Razočarani?

Jih je bilo strah, kako bo sedaj potekalo

življenje? (pogovor)

1.

Da, Jezus je ta balon. Tako jim je bil drag,

radi so ga imeli, sedaj pa odhaja. Še zadnje

besede, potem pa "puf" - že se dviga v nebo

in izginja izpred oči.

Da, vse to so čutili. Niso vedeli, kaj jih čaka.

Jezus jim je sicer obljubil, da bo ostal z njimi

do konca sveta. Obljubil jim je pomoč, toda

pojma niso imeli, kakšna bo, kako bo

izgledala. Bodo nenadoma dobili velike

mišice, s katerimi bodo premagali ljudi, jih

naredili za učence? Kakšno moč jim je

obljubil Jezus? Kako bo ostal z njimi, če pa

je odšel? 

Družina doživi moč slovesa, odhajanja. Razume

stisko učencev ob Jezusovem odhodu. Ugotovi,

od česa se je dobro posloviti. Utrdi zavest, da je

Jezus z nami do konca sveta. Poglobi

razumevanje, da je poslana v svet, kjer oznanja

evangelij s svojimi talenti in sposobnostmi.

SVETO PISMO

KITARA

SVEČA
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SVINČNIK

              V življenju imamo v roki polno "balonov", stvari, ki

so nam pomembne, ki jih imamo radi in nas

razveseljujejo. (premislim, katere so in jih vpišem v balone -

priloga) Pridejo pa dogodki, situacije, trenutki, ko se je

potrebno kakšni stvari odpovedati - spustiti torej balon v

zrak, stran od sebe, da gre proč od nas, da gre po svoje.

To ni vedno lahko. Tudi za učence je prišel čas, da

spustijo pomemben "balon". Poslušajmo odlomek in

skušajmo ugotoviti, kaj je ta "balon" za učence. 

Odlomek iz Svetega pisma

Apd 1,1-11 preberemo ali

pripovedujemo ob slikah 

(v prilogi).   

Razmislek

Od česa se želim posloviti?

Od česa bi bilo dobro, da se poslovim?

Od česa se težko poslovim? Zakaj?



Predlog za posameznika: obriši svoje

stopalo. To so tvoje noge, ki stopajo po

zemlji in oznanjajo evangelij. Ti si Jezusova

priča. Podobo stopala izreži in vanj vpiši:

Za Jezusa pričujem .... (tako, da.... / s ....).

Pomisli na svoje talente, ki jih imaš, dobre

lastnosti, znanja idr.

Predlog za družino: pripravite družinsko

stopalo, kako naša družina oznanja Jezusa. 

 Vpišite: Za Jezusa pričujemo ...

         Vzemi list papirja in svinčnik. 

     Hodil bom, Gospod
 

Gospod, naša družina je zbrana okrog tebe. Odšel si

v nebesa. Ob tem vzklikamo s psalmistom: 
 

(molimo psalm)
 

Preden si se dvignil v nebo, si nas poslal po svetu, da

pričujemo. Imaš samo nas. 
 

(molitev iz 14. stoletja)
 

Želimo biti tvoje vredne priče, dobri oznanjevalci.

Predte prinašamo, kar smo in s čimer želimo

oznanjati: 
 

                           (vsak prebere, kar je napisal.                             

Stopinjo položi na sredino).
 

Hvala ti, dobri Bog, saj si nas ustvaril s tolikimi

talenti. Pomagaj nam jih uresničevati: Oče naš....
 

Dragi Oče, zahvaljujemo se ti, ker si poslal Jezusa,

svojega edinega Sina. Vstal je od mrtvih in

se vrnil v nebesa.  Blagoslovi nas danes, ko ga

častimo z velikim veseljem! Amen.  
 

              V življenje z Jezusom

Jezus je Z NAMI DO KONCA SVETA. Četudi nas
je kdaj strah in smo žalostni, ko moramo izpustiti
kaj dragocenega, lahko zaupamo Jezusu, ki nam
daje moč. Poslani smo v svet, da pričujemo in
oznanjamo evangelij. Jezus ima na zemlji nas, kjer
pričujemo zanj s svojimi talenti.  

Pojdite po vsem svetu. Turistično? Ne, temveč
s posebno nalogo. Kakšno? Kaj naj delamo?

Krščujemo, učimo. Jezus je v nebesih, na zemlji

pa ima nas, da vršimo njegovo delo. Smo torej

zelo pomembni in dragoceni oznanjevalci.

 

Spomnimo se na Jezusovo naročilo učencem,

preden je odšel. 
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Preberemo odlomek iz Svetega

pisma Mt 28,16-20 (v prilogi).   

 V katero deželo ali kraj bi se ti  

odpravil oznanjat evangelij?

Zakaj prav tja? Kako bi se lotil

oznanjevanja?

Učenci so se združili v molitvi. 
Molitev je kot helij, 

ki naše "balone" dviga k Bogu.

Prižgemo svečko,

postavimo križ, Sveto

pismo, položimo balone. 

pesem je tudi na https://youtu.be/px8YReLoJBM
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Pesmi najdete v pesmarici Jubilate II. 



A B O U T  T H E

Priloge

 
V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, kar je Jezus
delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še prej je
apostolom, ki si jih je bil izbral, dal naročila po Svetem
Duhu. Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal,
da živi: štirideset dni se jim je prikazoval in jim govoril o
Božjem kraljestvu. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj
ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na
Očetovo obljubo, »o kateri ste slišali od mene; zakaj Janez
je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni s
Svetim Duhom«. Ko so bili zbrani, so ga vprašali: »Gospod,
ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?« Rekel
jim je: »Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki
jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko
bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v
Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej
sveta.« Po teh besedah se je dvignil pred njihovimi očmi in
oblak ga je zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem
odhódu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v
belih oblačilih, ki sta rekla: »Možje Galilejci, kaj stojite in
gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo
prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.«

1. berilo
Apd 1,1-11

 
Bratje in sestre, Bog našega Gospoda Jezusa
Kristusa, Oče veličastva, naj vam da duha
modrosti in razodetja, da ga boste spoznali. On
naj razsvetlí oči vašega srca, da bi vedeli, v
kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je
veličastvo njegove dediščine v svetih, kakšna je
čezmerna veličina njegove mogočnosti do nas,
ki verujemo po delovanju njegove silne moči. To
moč je uresničil v Kristusu, ko ga je obúdil od
mrtvih in ga posádil na svojo desnico v nebesih,
nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad
vsakršno silo in gospostvo ter nad vsakršno
ime, ki se ne imenuje samo na tem svetu,
temveč tudi v prihodnjem. In vse je polóžil pod
njegove noge, njega pa postavil čez vse kot
glavo Cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega,
ki v vsem vse izpolnjuje.

2. berilo 

Ef 1,17-23



A B O U T  T H E  
»Bog se dviga med vzklikanjem.«

 
Vsa ljudstva, ploskajte,

vriskajte Bogu z veselim glasom!
Gospod je vzvišen, mogočen,
velik kralj nad vso zemljo.

 
Bog se dviga med radostnim petjem,

Gospod se dviga med donenjem trombe.
Prepevajte Bogu, prepevajte;

prepevajte našemu kralju, prepevajte!
 

Bog je kralj vse zemlje,
pojte mu slavospev!

Bog kraljuje nad narodi,
Bog sedi na svojem svetem prestolu.

Psalm
47,2-3.6-7.8-9

 
Tisti čas se je enajst učencev odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim
je bil Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili,
nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovóril: »Dana mi
je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in poučujte vse
narode. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih
izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami
vse dni do konca sveta.«

Evangelij

Mt 28,16-20



Jezusov vnebohod v slikah
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K R A T K O

Č A S N I C E

TI BO USPELO
NAJTI VSE
BESEDE?



Poznaš zgodbo o Jezusovem vnebohodu? Razvrsti prizore v pravilnem zaporedju. Ob tem pripoveduj zgodbo. 





POVEŽI IN POBARVAJ.





POVEŽI OD 1 DO 16 IN POBARVAJ.


