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PRIPRAVA ZA USKRS ZA DJECU I RODITELJE 
Kateheza Dobrog Pastira za djecu i roditelje (ONLINE) 

 

Đakovo i Zagreb, 01. travnja 2020., s . Domagoja Leović i s. Jelica Đ. 
 

III.Tema: Posljednja večera (na Veliki četvrtak) 
 

DIREKTNI CILJ: 
- Upoznati povijesni događaj posljednje večere 
- Upoznati i navijestiti Isusove riječi koje je izgovorio nad kruhom i vinom: Ovo je moje tijelo…ovo 

je moja krv 
- Isus je prisutan u Euharistiji: u kruhu i vinu 
- Isus dobri Pastir daje svoj život tj. svoje tijelo i krv svim ljudima, svih vremena 

 

 
  

 

UVOD 

U gradu Jeruzalemu dogodilo se puno toga u Isusovom životu. Poseban je događaj njegove 

smrti i uskrsnuda. To je događaj koji mi slavimo na Uskrs. Isus je poslao Petra i Ivana  da 

priprave gozbu u jednoj kudi u Jeruzalemu kako bi mogao slaviti Pashu. Svi su Židovi slavili 

Pashu jednom svečanom večerom. Isus je došao uvečer sa ostalim svojim učenicima. Žarko je 

želio slaviti tu večeru, jer je znao da de on Dobri Pastir dati svoj život za svoje ovčice. Ali je 

htio ostati sa svim ljudima za sva vremena. Zato je Isus za vrijeme te zadnje večere izrekao 

riječi koje nitko nije nikada na svijetu čuo. 

 Prije čitanja evanđelja reći: Koje riječi je to Isus izgovorio? Sada demo to čuti! 
 (Zainteresirati djecu i potaknuti ih na pažljivo slušanje evanđelja ) 

 Upaliti svijeću  

SVEČANO ČITANJE IZ LUKINOG I MARKOVOG EVANĐELJA (Lk 22, 7-13; Mk 14, 17.22-26):  

Kada dođe Dan beskvasnih kruhova, u koji je trebalo žrtvovati pashu, posla Isus Petra i Ivana 
i reče: "Hajdete, pripravite nam da blagujemo pashu." Rekoše mu: "Gdje hodeš da 
pripravimo?" On im reče: "Evo, čim uđete u grad, namjerit dete se na čovjeka koji nosi krčag 
vode. Pođite za njim u kudu u koju uniđe. I on de vam pokazati na katu veliko blagovalište 
prostrto: ondje pripravite."Oni odu, nađu kako im je rekao i priprave pashu.  
Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom. I dok su blagovali, uze Isus kruh, izreče 
blagoslov pa razlomi, dade svojim učenicima i reče: »Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!« I uze 
čašu, zahvali i dade im govoredi: »Pijte iz nje svi! Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za 
mnoge prolijeva. „ 
Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. 
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Nakon čitanja možemo s djecom razgovarati o evanđelju koje smo slušali. 

 Koje riječi je Isus izrekao kada je uzeo kruh? (Uzmite i jedite ovo ….) 

 Koje riječi kada je uzeo čašu? (Uzmite i pijte ovo…) 

Te riječi njegovi učenici nisu baš mogli razumjeti. Razumjeli su tek kada je Isus uskrsnuo, a 
posebno kada im je poslao Duha Svetoga.  
Ovim riječima Isus je rekao da su kruh i vino  znak njegova tijela i njegove krvi, odnosno cijela 
njegova osoba. To je On, Dobri Pastir koji daje život svoj, cijeloga sebe za svoje ovčice. I danas  
se Isus na isti način nastavlja davati svakom od nas svaki puta kada se slavi sv. Misa. 

Na kraju se potakne djecu na molitvu sličnim riječima:  
Nakon što nam je Isus rekao tako važne riječi kako bi mogao ostati s nama zauvijek, možda 
sada netko želi Isusu nešto redi svojim riječima . 

1. Prijedlog: crtanje i bojanje Isusa i učenike (slika 1., slika 2. na str.3.) tko ima mogudnost 
printanja. 

2. Prijedlog: crtanje i bojanje  motiva prema želji i odabiru djeteta na čistom papiru koje je u 
povezanosti s upoznatim evanđeljem, npr. kruh i vino, stol, stoljnak, svijede, Isusa za stolom i 
učenike…i sl. 

3. Prijedlog: imenovati učenike i veda djeca pisati njihova imena (Petar, Andrija, Jakov, Ivan, 
Filip,  Bartolomej, Matej, Toma, Jakov Alfejev,  Šimun zvani Revnitelj,  Juda Jakovljev, i Juda 
Iškariotski- (Ovdje na crtežu nema Jude Iškariotskoga. O njemu ne treba razgovarati s 
djecom, osim ako sama pitaju, treba kratko redi da on nije razumio što je Isus govorio.) 

4. Prijedlog: precrtavanje ili pisanje posebnih riječi koje je Isus izgovorio i ukrašavanje istih. 

5. Prijedlog: izrezivanje kaleža i patene (plitice), stolnjaka, križa i svijeda. te lijepljenje istih na 
papir u boji (primjerice plavoj - slika 3, na str.4.i 5.) 

 

 



3 
 

 

Slika1. 

  slika2. 
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  slika 3. 

   

 

OLTARNIK (svečani stolnjak) 
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PATENA (PLITICA I KALEŽ) 

 

 

KRIŽ: znak Isusove smrti i uskrsnuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIJEĆE: znak Isusovog uskrsnuda 

     plamen (2x)    stalak  (2X)  


