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RAZPELO 
 

V kotu veroučne učilnice v župnišču visi velik leseni Kristus, ki je videti že zelo star. Otroci 
se radi obrnejo k njemu, ker jih tako mirno gleda, kakor da bi jim pravkar hotel nekaj reči. 
Župnik Pavle jim je že večkrat povedal žalostno zgodbo o tem, kako so tega Jezusa 
ponovno našli. Navadno pove to večjim otrokom, ki to že bolj razumejo. 
Ob vhodu v župnišče je nekoč stalo razpelo, velik lesen križ, na katerem je visel ta 
Jezus. Ljudje so ob njem vedno prižigali sveče in se pobožno pokrižali, to pa je v nekem 
težkem času po II. svetovni vojni začelo nekatere motiti. Ker je bil na župnijskem 
dvorišču, ga niso mogli podreti in se izgovoriti, da je napoti prometu. Zato so plačali 
pobaline, da so ga neke noči sneli in ga odvrgli. To je bilo v hudi zimi, ko je potok 
zmrzoval, zato so v tolmunu razbili led in ga vrgli v vodo pod ledom. Mislili so, da ga bo 
voda že nekam odnesla. Malo jih je le bilo strah in ga niso upali razsekati in zažgati …  
In tako je Jezus v ledeni vodi dočakal pomlad; ker je bil precej velik, ga voda ni mogla 
odnesti daleč iz vasi. Ko so se razcveteli prvi zvončki, so otroci ob potoku stikali za njimi. 
Neka deklica se je hudo prestrašila, ko je v vodi zagledala obraz, in je najprej mislila, da 
je človek. Ampak fantje so junaško pogledali – in videli Jezusa, kako zre vanje iz vode. 
Takoj so poklicali starše, ki so dobro vedeli, kje je bil ta Jezus doma. Skrbno so ga 
odnesli domov, ga očistili in posušili, v nedeljo pa so ga prinesli pred mašo v cerkev. 
Ljudje so strmeli vanj, nekateri so se celo razjokali, saj se je njihov Jezus vrnil. Tudi 
gospod župnik ga je sprejel s solzami v očeh. Odločil se je, ga dal obnoviti in razpelo 
ponovno postaviti.   
»Postavili smo ga v stari učilnici, kjer je gledal vaše starše, ko so hodili k verouku,« jim je 
pojasnil gospod župnik.  
A otroci so hoteli vedeti še to, zakaj pravi župnik križu razpelo.  
»Na križu je Jezus razpet, saj visi na rokah. To si zelo različno predstavljamo, zato so 
križi zelo različni. Ampak eno je skupno vsem križem tega sveta: vera v Križanega, v 
Jezusa, ki je šel prostovoljno na križ za naše grehe. In rimski vojaki so ga pribili na križ. 
Zato ni cerkve brez križa – in tudi vsak krščanski dom bi moral imeti vsaj eno razpelo, ki 
nas spominja na to Jezusovo neizmerno ljubezen tudi nad vsemi člani v sleherni družini.  
  

Po: M. Strašek Januš, Kraljica duhovnikov 

 

Dobri Jezus, dan staršev je le en 

dan letu, ko se še posebej 

zahvaljujemo staršem za njihovo 

ljubezen, razumevanje in dobroto 

do nas. Pomagaj nam, da bi jim 

znali biti hvaležni vsak dan v letu 

in jim vračali za vse to z dobrimi 

deli, poslušnostjo in ubogljivostjo. 

Spremljaj jih s svojim 

blagoslovom, še posebej kadar so 

postavljeni pred preizkušnje, 

tolaži in opogumljaj jih, napolnjuj 

z zdravjem in dobro voljo. 

Prosimo te, naj naše družine 

spremlja tudi nebeško varstvo 

matere Marije; zdaj in vselej. 

Amen.  AK 

 

 
 

Po treh letih učenja in pridiganja (ko je bil star 33 let), se je Jezus odločil,  
da se bo s svojimi dvanajstimi učenci odpravil v mesto Jeruzalem.  

Tam se bodo odvili dogodki, ki se jih še posebej spominjamo  
skozi obredje velikega tedna, pa tudi samo vstajenje na veliko noč,  
na katero se pripravljamo skozi ves postni čas, se zgodi prav tam. 

Eden izmed učencev, ki jih je bilo dvanajst, se na zgornji sliki pojavi dvakrat. 
Poišči, kateri. 

Po: Velika noč z ugankami in igro 

 

YOUCAT KOTIČEK ZA OTROKE: 
 

Kaj pomeni: »Spoštuj očeta in 

mater«? 
 

Vsak človek dolguje  

svojemu očetu in svoji materi  

svoje življenje.  

Bog želi, da ljubimo svoje starše, 

jih upoštevamo in spoštujemo,  

se jim zahvalimo za vse dobro,  

kar so storili za nas. 
 

Imeti ljubeče starše je velika sreča.  

Od njih se lahko naučiš toliko dobrega 

in pomembnega.  

In tudi če mame in očeta kdaj ne 

razumeš, se jima lahko vseeno zahvališ 

za to, da obstajaš.  

Poskusi jim odpustiti njune napake in 

slabosti. 

Ko bosta ostarela, ju ne smeš pustiti 

samih, ampak moraš biti z njima 

ljubeč in potrpežljiv. 

Bog bo tudi starše in stare starše 

nekega dne vprašal, ali so spoštovali 

svoje otroke. 
Po: Youcat za otroke 

 


