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Cilj: Otrok adventnem vencu poglablja razumevanje prerokb in ljubezen do Marije. 
 
Bistvene točke krščanskega sporočila:  

- Skrivnost učlovečenja je izražena s preroškimi besedami. 
- Kristus je človek in Bog. 

 
 
POTEK URE 
 
Uvod:  
Ob Svetem pismu s slikami ali drugim pripomočkom pripovedujem stvarjenje sveta in prvi greh 
ter obljubo Odrešenika.  
  
Oznanilo: 
Danes vam bom povedala nekaj posebnega. Ljudje so si to zgodbo o stvarjenju pripovedovali 
drug drugemu.  
Tisti, ki so lepo molili in poslušali Boga v svojem srcu, so bili preroki. In ti so še posebej odkrivali 
ljudem vse, kaj vse je Bog delal za njih. Preprosto za to, ker jih je imel rad. In še danes skrbi za 
nas.  
Kako molimo? (pokažemo nekaj kretenj – sklenjene roke, klečanje, dvignjene roke, roke na 
prsih…)  
 
Preroki so napisali tole:  
Ljudstvo, ki hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. (Iz 9, 1) 

Kdo je ta luč? Za koga je? 
Kdo vidi luč? Kdo je to ljudstvo?  

Gremo k mizi z adventnim vencem in prižgem svečo. Še enkrat preberem besede. 
Komu sveti ta luč? Za koga je? Za nas, za mamico, za očka, zame, zate. Za vse ljudi. 

 
Preroki so povedali še nekaj: 
Glej, mladenka bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel. (Iz 7, 14b) 

Kdo je ta mladenka? Nekaj posebnega mora biti, da so to rekli o njej. MARIJA.  
Kdo je njen otrok? Kdo je, da njegovo ime pomeni Bog z nami. JEZUS. 

 
Pokazala sem vam nekaj posebnega. Marijo zavito v prtič ali kakšno njeno podobo počasi 
razkrijemo.  
Kdo je to? MARIJA. 
In kdo je Marija? Jezusova in naša mama.  
Rodila se je v Nazaretu, preprosti kmečki vasici sredi judovskih hribov. Bila je običajno dekle. 
Pomagala  je doma pri gospodinjskih opravilih, hodila po vodo v skupni vodnjak. In kot dekle 
se je zaročila z Jožefom. Imela sta se rada. Nista še živela skupaj (kot naša družina), gradila 
sta si hišo in kmalu bi se morala poročiti in se preseliti v isto hišo.  V tem času pa je Marijo 



obiskal angel in ji povedal, da bo spočela in rodila sina, Jezusa. Prestarašena je bila, ni vedela, 
kaj se dogaja. Kljub temu je Angelu verjela. Angel ji je povedal, da je tudi njena teta noseča. 
Kmalu za tem je šla k svoji teti in ji je pomagala. Ko pa je prišla domov, je Jožef videl, da je 
Marija noseča. Hotel jo je poslati stran, toda ponoči ga je angel v sanjah opozoril, da naj tega 
ne dela, ampak sprejme Marijo za svojo ženo. Kajti rodila bo Boga. Jožef se je res z njo 
poročil in rodil se jima je sin, Jezus. Ko je Jezus odrasel, je učil o tem, da nas ima Nebeški Oče 
zelo, zelo rad. Vsi ljudje ga niso marali in ti so ga pribili na križ. Tam je svojo mamo dal v 
varstvo svojemu najljubšemu učencu. On  je potem skrbel za njo. Hkrati pa je tudi učencu 
povedal, da je Marija zdaj njegova mama.  
In vsak izmed nas je Jezusov učenec, zato je Marija tudi naša mama. 
 
Zdaj ji bomo pripravili oltarček. Kaj potrebujemo za oltarček? Pustimo, da povejo otroci. 
Skupaj pripravite oltarček ali pa še okrasite prostor, kjer imate adventni venček. Medtem 
pojemo pesem Marijo imamo radi.  
 
Zdaj molimo:  
Naredim znamenje križa. 
Marija rad te imam, srce ti dam. 
Zdrava Marija 
 
Zapojemo pesem: O Marija, o Marija… 
Ali prisluhnemo pesmi Brezmadežna Marija na povezavi:  
https://www.youtube.com/watch?v=fq8Rz2Soflk 
 
Dejavnost: 

- risanje Marije, 
- risanje rožic in zvezdic za Marijin oltarček oz. adventni venec. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fq8Rz2Soflk

