
 

 

Nedelja 21. Marec  2021 

»Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.« 

(Jn 12,26) 

Naredimo  znamenje križa 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 



• Uvod 

V našem življenju je pomembno tudi darovanje. To pomeni, da ne upoštevamo le 

sami sebe in svojih potreb, temveč da vidimo tudi svojega bližnjega v njegovih 

potrebah. Jezus nam je pri tem zgled, saj je iz ljubezni, do nas šel celo v smrt. 

• Zmolimo  

VSEMOGOČNEMU BOGU IN VAM, BRATJE IN SESTRE, 

PRIZNAM, DA SEM GREŠIL V MISLIH, BESEDAH IN 

DEJANJU, MNOGO DOBREGA OPUSTIL IN SLABEGA 

STORIL. (TRKAMO SE NA PRSI)  ŽAL MI JE, ZELO MI JE 

ŽAL. ZATO PROSIM SVETO DEVICO MARIJO, VSE 

ANGELE IN SVETNIKE IN TUDI VAS, PROSITE ZAME 

BOGA, NEBEŠKEGA OČETA 

• Božja beseda 

 

Sedaj se pripravimo na poslušanje Božje besede.  

(sveča) 

Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na praznik prišli 

počastit Boga, tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k 

Filipu, ki je bil iz Betsájde v Galileji, in ga prosili: 

»Gospod, radi bi videli Jezusa.« Filip je šel in to 

povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k 

Jezusu in mu to povedala. Jezus jima je 

odgovóril: »Prišla je ura, da se Sin človekov 

poveliča. Resnično, resnično, povem vam: Če 

pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, 

ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. 

Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa 

sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil 

za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj 

hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo 

počástil Oče. Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure? 

Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel glas 

iz nebes: »Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal.« Množica, ki je stala zraven in 

to slišala, je govorila: »Zagrmelo je.« Drugi pa so govorili: »Angel mu je govóril.« Jezus 

je odgovóril in rekel: »Ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba 

nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan, in ko bom povzdignjen z zemlje, 

bom vse pritegnil k sebi.« To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl. 

Poslušali smo Božjo besedo  

(Bogu Hvala)  

 



Česa nas je danes naučila Božja beseda? 

 

Jezus je svojim učencem povedal, da bo umrl. Vedel je tudi, na kakšen način bo umrl. 

Vedel je, da ga bodo križali. To ga je »vznemirjalo«, a je bil pripravljen umreti na tak 

način, ker nas je imel vse zelo rad. Jezus je želel apostolom s pšeničnim zrnom razložiti 

pomen svoje smrti. Jezusova slava je v tem, da pade v zemljo kot pšenično zrno in 

tako vzklije sad »večnega življenja«. 

S svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem nam je »odprl vrata« v nebesa. 

Jezus nas vabi, da hodimo za Njim. Božji otroci smo, zato bomo vedno izpolnjevali vse 

zapovedi – če bomo živeli Jezusov nauk, ljubili Boga in bližnjega, potem se bomo po 

svoji telesni smrti v veselju srečali z Jezusom v nebesih. 

 

Molitev 

 
Gospod Jezus, objel si križ, da bi nas naučil darovati življenje iz ljubezni; v uri smrti si 
dal odvezo skesanemu razbojniku. Nedolžni Odrešenik, prišteli so te med hudodelce, 
ti pa si se podredil sodbi grešnikov. Usmili se nas! 
 
 

• Naredimo znamenje križa.  

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. 

 

 

 



Dejavnosti 

Pobarvaj! 

 

 

 

 

 

JEZUS NAM PRAVI:  



Izpolni križanko! Pomagaj si z Božjo besedo. 

1. Tisti čas je bilo med tistimi, ki so na praznik prišli 1→ Boga, tudi nekaj Grkov. 

2. Ti so stopili k 2↓, ki je bil iz Betsájde v Galileji, in ga prosili: »Gospod, radi bi 

videli Jezusa.«  

3. Filip je šel in to povedal 3↓.  

4. Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to 4↓.  

5. Jezus jima je odgovóril: »Prišla je ura, da se Sin človekov 5→. 

6. Resnično, resnično, povem vam: Če 6↓ zrno ne pade v zemljo in ne umre, 

ostane sámo;  

7. če pa umre, obrodi obilo 7→.  

8. Kdor ljubi svoje 8↓, ga bo izgúbil;  

9. kdor pa 9→ svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje.  

10. Če kdo hoče meni služiti, naj 10→ za menoj,  

11. in kjer sem jaz, tam bo tudi moj 11→.  

12. Če kdo meni služi, ga bo 12→ Oče.  

13. Zdaj je moja duša 13→.  

14. In kaj naj rečem? 14↓, reši me iz te ure?  

15. Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje 15→!« 

16. Tedaj je prišel glas iz nebes: »16→ sem ga in ga bom spet 16→.« 

17. Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila: »17↓ je.«  

18. Drugi pa so govorili: »18→ mu je govóril.«  

19. Jezus je odgovóril in rekel: »Ta glas ni nastal zaradi 19↓, ampak zaradi vas.  

20. Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan, in ko bom 

20→ z zemlje,  

21. bom vse 21→ k sebi.« To pa je rekel, da je označil, kakšne 22→ bo 23↓. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Milena Svetlin Štefe 

 

 



Rešitev! 

  

»Če seme umre, obrodi obilen sad« 
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