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1. Molitev: Zmoli molitev Sveti angel. Zraven si zavrti pesem Veruj v Boga - 

https://www.youtube.com/watch?v=YdZzrwIH4vE.  

 

2. Pomislite, če ste že zdaj bili na poroki, sicer vprašajte starše, da vam povedo, kaj se 

na poroki dogaja. Kako se na poroko pripravlja? Kdo sta glavni osebi na svatbi? Brez 

česa običajno ni poroke in potem gostije/svatbe po njej? Koga se povabi na 

slovesnost?  

 

3. Tudi Jezus se je udeležil poroke, ki se je zgodila v galilejski Kani. Še več, ta 

kraj/dogodek veselja je izbral za prizorišče prvega znamenja/čudeža, ki ga je naredil. 

Poglej si video, ki govori o tem dogodku - 

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

ali pa si ga preberete v otroškem Svetem pismu. 

 

Napisan tudi tukaj: 

Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili 

povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina 

nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je 

rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko 

očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili 

so jih do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. Ko je 

starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki, ki so zajeli vodo, pa 

so vedeli –, je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se 

ljudje napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Tako je Jezus v galilejski Kani 

naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj. (Jn 2,1-

11) 

 

 

4. Naloge: 

- Ponovi dogodek tako, da dopolniš manjkajoče besedilo na strani 42 (besede so na 

naslednji strani) 

- Izdelaj si svojo pantomimo o dogodku: Na liste papirja napiši pojme za kazanje: vino, 

nevesta, ženin, šest vrčev, učenci, Jezus, svatje, Marija, služabniki, starešina, voda, umivati 

se, plesati, prstan, veselje, čudež, mama, presenečenje, potem pa povabi sestre/brate ali 

starše, da se igro igrajo s teboj. Tisti, ki je na vrsti, izžreba listek, potem pa ga pa v času 

https://www.youtube.com/watch?v=YdZzrwIH4vE
https://www.youtube.com/watch?v=raJUkgLnLrM


minute in pol pokaže ostalim. Če drugi ugotovijo, kaj je kazal, dobijo 2 točki (tisti, ki je 

ugotovil), tisti, ki kaže pa 1.  

- Na strani 43 in 44 naredi naloge. 

 

5.  Domača naloga: Pripravi mizo za nedeljsko kosilo in s starši zmolite molitev pred jedjo. 

 

 

 

 

Če želiš, lahko dorišeš od pike do pike tudi spodnjo risbo. 


