
Jezusovo rojstvo – 1.del, lekcija 10, str. 28 

 

1. Molitev: Prižgite svečke na adventnem venčku in zmolite molitev Sveti angel za 

otroke, ki so se danes rodili 

2. Povežite točke v pravilnem zaporedju. Kaj se prikaže? 

 

 

3. Prvi, ki so slišali o Jezusovem rojstvu so bili pastirji. Veselo novico jim je povedal 

angel. Pastirji so bili tudi prvi, ki so prišli na obisk k Jezusu, ko se je rodil. 

 

 

  



Zgodbo o angelu in pastirjih si lahko pogledate v videu: 

https://www.youtube.com/watch?v=CJjQYdVCIa0  (nastavi podnapise na slovenščino). 

ali jo preberete iz vašega domačega otroškega Svetega pisma 

sicer je pa zapisana tudi tukaj: Lk 2,8-20 

V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. 

Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili.  

Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse 

ljudstvo.  Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To 

vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.«  In nenadoma je bila 

pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: 

»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 

 Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v 

Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!«  Hitro so 

odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli.  Ko so to videli, so povedali o 

besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku.  In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so 

jim povedali pastirji.  Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem 

srcu.  In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, 

kakor jim je bilo rečeno. 

 

4. O istem evangeljskem odlomku, pa o postavljanju jaslic govori v katehezi tudi 

katehistinja Nada – najdete jo tukaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=HN8VIqGzrKc&feature=youtu.be 

 

5. Naloge:  

- Izreži ovčko iz predloge (ali pa nariši svojo) 

in jo prilepi na strani 28 na risbo pastirjev in 

angelov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CJjQYdVCIa0
https://www.youtube.com/watch?v=HN8VIqGzrKc&feature=youtu.be


- Najdi pot pastirjev do hlevčka 

 
 

 

 

 

5. Domača naloga – izdelaj kakšnega angelčka za božično drevo. Tukaj so navodila - 

https://www.youtube.com/watch?v=PQ32mEjo_kU  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PQ32mEjo_kU


Dragi starši! 

Kot običajno – poglejte, koliko časa imate na razpolago, in vzemite od pripravljenega 

toliko kot boste lahko. 

Uporabite adventne večere, ko smo prisiljeni biti doma, tudi za pogovor o božiču, pripravi 

jaslic, krašenju stanovanja … In seveda za molitev ob adventnem venčku. 

 

Lepo preživite ta čas. 

fani 

 

 

In še, v naši veroučni mapi ste lahko videli, da je 10 lekcija zadnja, ki smo jo dobili 

natisnjeno v prvi rundi. Naslednje so ravno sedaj v tisku. Če bo vse po sreči, bi naj na 

župnijo prišle v tem tednu. Ko bodo, vas bom obvestila, da jih lahko dvignete v župnišču. 

 

  


