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SKUPAJ SMO SREČNI  

15. enota, str. 72–75 
  

 

 
 
 

 

 
Tokratna lekcija nam bo spregovorila o dejanjih ljubezni.  
 

 V učbeniku na strani 72 si preberi prvi del zgodbe o Janezu, ki je napisal 
poseben račun svoji mami. Kaj mu je mama odgovorila in kakšen račun je ona 
napisala njemu, izveš, ko prebereš celotno zgodbo na spodnji strani.  
 

 

 
 

 Preberi tudi vso besedilo na straneh 73 in 74, kjer sta predstavljena Mojzes 
in mati Terezija, ki sta vedno rada pomagala drugim. 

 Če bi rad o materi Tereziji izvedel še kaj več, si poglej risanko o njej.  
 
 

 

 
 

 V delovnem zvezku reši naloge na strani 63, 64 in 66 ter odgovori na 
vprašanja na strani 67. 
 
 

 

 
Vsak večer, preden zaspiš, se Jezusu zahvali za vsaj eno lepo stvar, ki si jo 
doživel čez dan.  
 

V tem tednu praznujemo praznik, ki se imenuje svečnica oz. Gospodovo 
darovanje. Spominjamo se, kako sta Marija in Jožef nesla Jezusa v tempelj in ga 
tam darovala Bogu. Pri maši bomo slišali odlomek iz evangelija, ki opisuje ta 
dogodek. Preberi ga tudi ti in reši nalogo na tej strani. Ker na ta dan 
blagoslavljamo sveče, zvečer doma prižgi svečko in zmoli Očenaš za vse 

https://youtu.be/JbQAmw1RmlA
https://www.liveworksheets.com/jk1537686fl
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redovnike in redovnice, ki ta dan praznujejo svoj praznik (svečnica je namreč 
tudi praznik posvečenega življenja, praznik vseh redovnikov in redovnic).  
 

  
 

 
Nek fantiček je nekega večera prišel v kuhinjo k svoji mami, ki je ravno pripravljala 
večerjo, in ji izročil list papirja, na katerega je nekaj napisal. Ko si je mama obrisala roke 
v predpasnik, je lahko prebrala tole: 

 Za košenje trave 5.00 € 
 Za pospravljanje moje sobe ta teden 1.00 € 
 Ker sem šel zate v trgovino 0.50 € 
 Ker sem pazil na bratca, medtem ko si šla po nakupih 0.25 € 
 Ker sem odnesel smeti 1.00 € 
 Za dobro spričevalo 5.00 € 
 Za pospravljanje dvorišča 2.00 € 
 SKUPAJ: 14.75 € 

Mama je vzela pisalo, obrnila list, na katerega je pisal, in zapisala naslednje: 

 Za devet mesecev, ko sem te nosila, medtem ko si rasel v meni — brezplačno. 
 Za vse noči, ki sem jih presedela ob tvoji postelji, ti dajala zdravila in molila zate 

— brezplačno. 
 Za vse hude čase in za vse solze, ki si mi jih v vseh teh letih povzročil, ni plačila. 
 Ko vse sešteješ, je cena moje ljubezni brezplačna. 
 Za vse noči, polne strahu, in za skrbi, za katere sem vedela, da me še čakajo — 

brezplačno. 
 Za igrače, hrano, obleko in celo to, da sem ti brisala nos, vse to je brezplačno, sin. 
 In ko vse sešteješ, je polna cena prave ljubezni — brezplačno. 

No, prijatelji, ko je naš sin prebral, kar mu je mama napisala, so bile v njegovih očeh 
debele solze. Pogledal je naravnost v mamo in rekel: »Mami, res te imam rad.« Nato je 
vzel pisalo in z velikimi črkami napisal: 

»PLAČANO V CELOTI.« 

 


