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Cilj: Otrok doživi veselje in zavarovanost ob spoznanju, da ima angela varuha in se mu 
zavestno izroči v varstvo z molitvijo. 
 
Metodični postopek: 
 
Uvod: 
Na pogrnjeno mizico postavite Sveto pismo, svečko, rože. 

Poiščite malo večjo sliko ali kipec Angela varuha in jo/ga postavite v molitveni kotiček.  

Izrežite iz papirja še več angelčkov ali dodajte manjše podobice s podobo angelov ali kipce 
angelov, ki jih imate doma. 

 
Uvodni pogovor z otrokom/ki: 
Kakšni so angeli? (lepi, močni, imajo krila (niso vezani na prostor), ne moremo jih videti, 
skrbni). 
Čigavi pa so angeli? Jezusovi.  
 
Vsebina kateheze: 
Nekaj čudovitega vam povem. Jezus je vsakemu človeku dal svojega angela. Samo zanj, da ga 
čuva, vodi, uči. Dal je angela meni, očetu, mami, bratu, sestri, stricu, prijatelju, tebi... 
naštejem imena. 
Kdaj nas angel varuje?  
Otroci odgovarjajo, starši dopolnjujete, tako da so zajeti vsi trenutki dneva in vse situacije – 
dom, cesta, vrtec, trgovina, spanje….   

Vedno je z nami in nas varuje. A moramo ga poslušati. Če ga ne poslušamo (ubogamo), nas 
ne morejo varovati. Angel pravi šoferju: “Vozi previdno in pazi na rdečo luč.” Šofer ga uboga 
in angel ga varuje, da srečno pride domov. Če šofer divja po cesti in pelje čez rdečo luč, ga 
angel ne more varovati, pa se zaleti. Angel tudi nam pravi: “Ne prerivaj se na gugalnici.” In 
nas varuje, da ne pademo. Če se prerivamo, nas ne more varovati.  
 
Starši lahko poveste primer, ki je aktualen za vašo družino. 
 
Poglejmo v Sveto pismo, kako je angel rešil Petra.  
Pokažem ilustracijo iz Kratkega rdečega Svetega pisma s slikami, str 482-483. 
 
Peter je imel rad Jezusa in je govoril o njem. Nekateri, ki so ga slišali, pa Jezusa niso marali. 
Zato so Petra vrgli v ječo. Na roke in noge so mu dali verige. Zaprli so vrata in ugasnili luč. 
Peter pa se ni bal. Molil je, potem pa zaspal. Ponoči je k njemu prišel angel, tako svetel, da je 
bila cela ječa razsvetljena. Zbudil ga je in mu rekel: „Vstani in pojdi z menoj.“ Petru so verige 
padle z rok in nog. Vrata so se odprla. Šla sta ven mimo vojakov. Ko sta bila zunaj, je angel 
izginil. Šele takrat je Peter spoznal, da ni sanjal, ampak da je rešen. Zahvalil se je Bogu. 
 



Nato lahko zapojete sami pesem Angelček varuh moj ali pa predvajate pesmi s CD-ja Vrtca 
Lavra, Male pesmi za Boga 2, št. pesmi 5 do 7. 
 
Dejavnost:   

1. Otroke povabite, da dramatizirajo pesem št. 7 (CD Vrtec Lavra, Male pesmi za Boga 
2). Eden je angel, dva sta otroka, ostali pojejo. Vloge izmenjujejo, dokler želijo.  

2. Angel varuh vam je pustil majhen spominček, da boste vedeli, kako vas ima rad in da 
je vedno z vami. Pokličem otroke po imenu in razdelim pobarvanke o angelih varuhih. 
Otroci jih pobarvajo.  

 
 
Opombe:  
O angelih se lahko pogovarjate več dni in pripovedujete zgodbe iz Svetega pisma ali iz 
življenja svetnikov ali lastne izkušnje o angelih. Zelo primerna je zgodba o Bileamu, o Tobiju, 
o Izraelcih na poti iz Egipta, o Eliju. 
 
 
 
 


