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1. Če je mogoče, se z otroki igrajte katero od različic pantomime (lahko so listki s 

pojmi že naprej napisani, lahko si jih spomnite sproti, lahko uporabite listke iz igre 

activity), pomembno je, da pri igri ne uporabljate besed in glasu. 

 

2. Tudi zgodba o rojstvu Janeza Krstnika je povezana z nezmožnostjo govorjenja.  

Zgodbo lahko pogledate na youtubu (vklopite podnapise in nastavite na slovenščino): 

https://www.youtube.com/watch?v=pWJCekwxM2I 

ali jo preberete iz vašega domačega otroškega Svetega pisma 

sicer je pa povzeta tudi tukaj spodaj: 

Elizabeta in Zaharija sta bila že starejša in nista imela otrok. Živela sta v kraju Ein 

Karem. Zaharija je bil v rodu duhovnikov, kar je pomenilo, da je moral, ko je bil na vrsti, 

priti v Jeruzalem in tam v templju opraviti molitev in daritve. Če v Jezusovem času kak 

par ni mogel imeti otrok, so ljudje mislili, da to pomeni, da jih Bog ne mara. Ko je 

Zaharija nekega dne opravljal službo v templju (bil je duhovnik), se mu je prikazal 

angel in napovedal, da bo dobil sina. 

»In prikazal se mu je Gospodov angel, ki je stal na desni strani kadilnega oltarja. Ko ga 

je Zaharija zagledal, se je vznemiril in obšel ga je strah. Angel pa mu je rekel: »Ne boj 

se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev! Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina. Daj 

mu ime Janez. V veselje in radost ti bo in mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, 15 

ker bo velik pred Gospodom. Vina in opojne pijače ne bo pil in že v materinem telesu bo 

napolnjen s Svetim Duhom. Veliko Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njihovemu 

Bogu. In on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov k 

otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari za Gospoda pripravljeno ljudstvo.« 

Zaharija je nato rekel angelu: »Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja 

žena je v letih.« Angel mu je odgovoril: »Jaz sem Gabriel, ki stojim pred Bogom. Poslan 

sem, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico. Ker pa nisi verjel mojim 

besedam, ki se bodo izpolnile ob svojem času, boš onemel in ne boš mogel govoriti do 

dne, ko se bo to zgodilo.« (Lk 1,12-20) 

 

Ker se je to Zahariju zdelo neverjetno, je do rojstva sina (kajti Elizabeta je zares postala 

noseča) onemel/ni mogel govoriti. Ko je Elizabeta rodila, so prišli sosedje in sorodniki, 

da bi dete obrezati. Po očetu so mu hoteli dati ime Zaharija, toda njegova mati je 

spregovorila in rekla: »Nikakor, temveč Janez mu bo ime.« Oni pa so ji rekli: »Nikogar 

https://www.youtube.com/watch?v=pWJCekwxM2I


ni v tvojem sorodstvu, ki bi mu bilo takó ime.« Z znamenji so spraševali njegovega 

očeta, kako bi ga hotel imenovati. Zahteval je deščico in zapisal: »Janez je njegovo 

ime.« In vsi so se začudili. Njemu pa so se takoj razvezala usta in jezik, in je spet govoril 

ter slavil Boga. Vse njihove sosede je obšel strah in po vsem judejskem gričevju se je 

govorilo o vseh teh rečeh.  In vsi, ki so zanje slišali, so si jih vtisnili v svoje srce in 

govorili: »Kaj neki bo ta otrok?« Gospodova roka je bila namreč z njim. 

Ko je Janez odrasel, je prerokoval v puščavi ob Jordanu in napovedoval Jezusa, kot je 

napovedal Zahariju angel. Bog ima za vsakega načrt. 

 

3. Ponovitev zgodbe – na delovnem listu (str. 18) naj otroci postavijo risbe iz zgodbe 

o rojstvu Janeza Krstnika v pravilno zaporedje in jih oštevilčijo. 

 

4. Nalogi 

- na strani 17 poveži številke in pobarvaj njega, ki se je prikazal Zahariji. 

-  na dodatni list z napisom Bog ima zame svoj načrt nariši sebe kot dojenčka. 

 

5. Skupaj zmolite za tiste, ki ne morejo imeti otrok. 

 

Domača naloga – igra kdo je lahko dlje časa tiho.  

 

 

Iz predlagane vsebine izberite toliko, kolikor se vam zdi primerno, glede na zadolžitve, ki 

jih otroci imajo tudi drugod in glede na to, koliko časa imate tudi sami. 

Ob tem pa naj ima prednost vsakodnevna molitev.  

 

Pozdrav vsem 

fani  



BOG IMA ZAME SVOJ NACRT 


