
Marija, lekcija 7, str. 19 in 21 

 

1. Za začetek poglejte pripravljen posnetek o adventnem času, ki je pred nami: 

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

 

2. Zgodbo o napovedi Jezusovega rojstva si lahko pogledate na youtubu, npr.: 

https://www.youtube.com/watch?v=dj0MEV7d1NE   

ali jo preberete iz vašega domačega otroškega Svetega pisma 

sicer je pa zapisana tudi tukaj: 

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, 
zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. 
Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« 
Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: 
»Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj 
mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal 
prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu 
kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne 
poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te 
bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja 
sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali 
nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova 
služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje. 

 

3. Ponovitev zgodbe – Zgodbo o srečanju Marije in angela lahko spremljamo tudi v 

molitvi Zdrava Marija, kjer v prvem delu ponovimo angelove besede Mariji. Ta del je 

narisan na delovnem listu na strani 20. 

Praznik angelovega obiska pri Mariji praznujemo 25. marca (materinski dan). 

 

- Otroci na strani 19 ob Mariji narišejo angela. 

 

4. Naloge 

- na strani 20 reši rebus, da dopolniš stavek o Mariji. 

-  na strani 21 obkroži lastnosti značilne za Marijo. 

- iz dodatnega lista izdelaj figurico Marije (v prihodnjih tednih bomo izdelali tudi 

Jožefa in Jezusa za lastne papirnate jaslice). 



 

5. Skupaj zmolite molitev Zdrava Marija

 

Domača naloga –  izdelajte 

Nada v videu, tu pa je malo bolj natančno navodilo

https://www.youtube.com/watch?v=xB46WJNNfc4

  

In molitev, ki jo lahko molite ob nje

 

 

 

 

 

 

 

Še vedno velja, da 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  

Hvala ti, Gospod, da nam podarjaš 

adventni čas – čas pričakovanja in priložnosti, 

da prižigamo v sebi luč dobrote in upanja. 

Naj z njo stopimo do ljudi, 

ki so potrebni naše pomoči. 

Hvala ti za lučke na adventnem

venčku, naj nas spomnijo,  

da bomo le v luči tvoje ljubezni 

adventni čas resnično doživeli.

Zdrava Marija 

izdelajte adventni venček – na hitro je izdelavo pokazala že g. 
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