
Marija in Elizabeta, lekcija 8, str. 22 do 24 

 

1. Ponovimo zgodbi iz prejšnjih dveh lekcij. 

- Kako si v pravilnem zaporedju sledijo risbe – označi od 1 do 3.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se še spomniš vseh imen oseb? 

 

- Kdo se je prikazal Mariji? Poveži točke med seboj… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Potem, ko je angel Gabrijel obiskal Marijo, je Marija odšla na obisk k teti Elizabeti, 

da bi ji pomagala v nosečnosti. Zgodbo o srečanju Marije in Elizabete si lahko 

pogledate na youtubu, npr.: https://www.youtube.com/watch?v=ROvvVu9Fi0U 

ali jo preberete iz vašega domačega otroškega Svetega pisma 

sicer je pa zapisana tudi tukaj: 

Lk 1,39-47 Marija obišče Elizabeto 

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v 

Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete 

veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas 

vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod 

meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih 

ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, 

kar ji je povedal Gospod!« In Marija je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se 

raduje v Bogu, mojem Odrešeniku.« 

 

3. Ponovitev zgodbe – V molitvi Zdrava Marija je podana zgodba o srečanju Marije in 

angela ter Marije in Elizabete, V prvem delu ponovimo angelove besede Mariji, v 

drugem delu pa je pozdrav Elizabete. Ta del je narisan na delovnem listu na strani 20. 

Zadnji del je bil dodan kasneje in je na strani 23. 

 

 

4. Naloge 

- na strani 23 pod Marijinim plaščem nariši vašo družino. 

-  na strani 24 pomagaj Mariji najti pot do Elizabete. 

- rešite nalogo na spletni strani: https://www.liveworksheets.com/ku1293831ig  

 

5. Ob adventnem venčku zmolite molitev Sveti angel. 

 

Domača naloga –  obisk trenutno ni mogoč, lahko pa koga od sorodnikov pokličete ali 

mu napišete kratko pismo ali kartico.  

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/ku1293831ig


In še:  

- Tako kot vsako leto je Misijonsko središče pripravilo adventni koledar – v knjižni obliki 

ga lahko najdete v hodniku pred našo cerkvijo, sicer pa je postavljen tudi na spletni 

strani s posebno igro, kjer lahko sodelujete – na koncu je možnost knjižne nagrade. 

Najdete ga tukaj: https://adventni-koledar.si/  

- Tudi revija Mavrica je poslala nekaj, kar lahko prelistate: https://bit.ly/37bqC9P 

 

 

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.  

 

Blagoslovljen adventni čas in ne pozabite Miklavž vas gleda.   

fani  

https://adventni-koledar.si/
https://bit.ly/37bqC9P?fbclid=IwAR2-qFFC7XwrmtF77C8Hbsl57_OnEN4TGSsAXFJ1Mn7K4F6Dm3xKTJWc65w

