
Jožef – Jezusov skrbnik, lekcija 9, str. 25 in 27 

 

1. Molitev: Prižgite svečki na adventnem venčku in zmolite molitev Zdrava Marija 

 

2. Jezus je na zemljo prišel kot otrok, kaj pa otroci nujno potrebujejo za to, da preživijo? 

Zraven hrane, pijače, obleke, toplota, doma … otroci potrebujejo tudi oziroma 

predvsem starše, se pravi mamo in očeta.  

Bog je tudi za Jezusa poskrbel, da je imel mamo in zemeljskega očeta (skrbnika). To sta 

bila Marija in Jožef. Vsak od njiju je imel svojo zgodbo, kako sta se na prihod Odrešenika 

pripravila. Tega pričakovanja se spominjamo v adventnem času. Marijino zgodbo smo 

pogledali v zadnjih lekcija, tokrat pa je pred nami sveti Jožef. 

 

Zgodbo o Jožefu in njegovih sanjah (zraven je tudi Marijina zgodba) si lahko 

pogledate v videu: https://www.youtube.com/watch?v=XkEypzmHwCI (nastavi 

podnapise na slovenščino). 

ali jo preberete iz vašega domačega otroškega Svetega pisma 

sicer je pa zapisana tudi tukaj: Mt 1,18-25 

Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z 

Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča – bila pa je noseča od 

Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da 

jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel 

in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je 

namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo 

odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po 

preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v 

prevodu pomeni Bog z nami.  

Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k 

sebi in ni je poznal, dokler ni rodila sina; in imenoval ga je Jezus. 

 

Zraven mam so za otroke enako pomembni tudi očetje. Da to drži, nam kaže tudi 

Bog, saj je želel, da bi tudi njegov sin Jezus na zemlji imel očeta. Tako je prosil 

poštenega in dobrega Jožefa, da bi bil zemeljski oče in skrbnik za Jezusa. In Jožef je 

to nalogo sprejel in jo zelo dobro opravil. Tako je skrbel je za Jezusa in ga naučil 

spretnosti, znanja, poštenja in drugih dobrih lastnosti, ki jih vsak otrok potrebuje. Po 

poklicu je bil tesar. Njegova praznika pa sta 19. marec in 1. maj. 

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


2. Ponovitev zgodbe - Poveži točke, da ugotoviš, kdo se je prikazal Mariji in kdo 

Jožefu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na strani 25 dopolni angelove besede Jožefu. 

 

  



4. Naloge:  

- Otroci na strani 26 najdejo Jožefa in Marijo – (sta ob stojnici z lesom, ke rje bil Jožef 

tesar).  

- Otroci na strani 27 v prazen prostor narišejo sebe in očeta pri dejavnosti, ki jo navadno 

počneta skupaj.  

- Otroci lahko Iz predloge spodaj izdelajo papirnato figurico svetega Jožefa za jaslice. 

 

- Za konec si zavrtite pesmico, ki govori o tem, kdo vse je postavljen v jaslice - 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-IO5faF7Nc  

 

5. Domača naloga – objemi očeta  (če to ni mogoče, zmoli zanj) 

 

 

Upam, da lepo preživljajte advent in da ste se spomnili tudi na svetega Miklavža. 

Od poslanega vzemite toliko, koliko se vam zdi, da je pametno.   

 

Lep pozdrav otrokom …  

fani  

https://www.youtube.com/watch?v=Q-IO5faF7Nc


 

Prilepi skupaj v valj. 

Izreži po zunanjem robu. 


