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Cilj: Ob doživetju luči prepoznati Jezusa kot tistega, ki nam prinaša notranjo luč. Otrok poglobi svoje zaupanje 
in ljubezen do Marije. 
 
 
Bistvene točke krščanskega sporočila:  

- Marija nam prinaša Jezusa. 
- Jezus je Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. 

 
POTEK URE 
 
Uvod:  

 

Molitev: Skupaj zmolite Sveti angel. 

 

Uvod: 
Včeraj je bil velik praznik: svečnica. Spominjamo se posebnega dogodka iz Jezusovega otroštva. Poiščem sliko 
v Svetem pismu in jo pokažem otrokom. S svojimi besedami predstavim zgodbo: 
Ko je bil Jezus star 40 dni, sta ga Jožef in Marija nesla v tempelj. Tam sta darovala Bogu dve grlici, ker tako 
piše v Postavi. Bogu sta nesla Jezusa, ker je  vsak otrok Božji dar. Rekla sta mu HVALA  za Jezusa. Tam je bilo 
veliko ljudi in nihče ju ni spoznal. Neki starček pa je veliko molil. Ime mu je bilo Simeon. Ko je on zaslišal 
Jezusov glas, je takoj stopil tja in prosil Marijo, naj mu ga da v naročje. V njem je spoznal Boga. In molil 
čudovito hvalnico, v njej je rekel, da je Jezus LUČ. 
 
Kako to, da je starček Simeon spoznal Jezusa? Kdo mu je povedal, da je Jezus Bog – Odrešenik? 
Preberimo iz Svetega pisma. Pripravimo se na pozorno poslušanje. 
 
 

Jedro:  
Preberite odlomek: Lk 2, 22 – 40 
 

Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili 
pred Gospoda, in da bi žrtvovali dve grlici ali dva golobčka.  
Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo 
tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl 
Gospodovega Mesija. V Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, ga je tudi Simeon vzel v 
naročje, slavil Boga in rekel:  
»Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev,  
ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev: luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva. 
Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih je blagoslovil.  
Tam je bila tudi prerokinja Ana. Bila je že zelo v letih. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in 
molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je stopila tja in zahvaljujoč se slavila Boga ter o njem pripovedovala 
vsem. 
Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Otrok pa je rastel in se 
krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. 
 
 
 
 
 



Sledi pogovor z otroki:  
Jezus je Luč, ki nas razsvetljuje. Kje sveti ta Luč? 
Kaj je v srcu čutil Simeon, ko je videl Jezusa? 
Je Marija rada dala Jezusa? 
 
Zapojte pesem: Jezusa imamo radi in Marijo imamo radi. 
 

Dejavnost:  
Marijo postavite na vaš družinski oltarček (lahko je to v istem prostoru ali kje drugje v hiši). Če ga nimate, ga 
prej pripravite v prostoru, kjer želite. Prižgite svečko, ki pomeni Jezusovo luč. Kjer je Marija, tam je tudi Jezus. 
Vsem razdelite manjše svečke. Prižgite jih in ugasnite druge luči v prosotru. Več, ko bo svečk, več svetlobe 
bo v sobi. Potem greste v procesiji do Marijinega oltarčka. Tam prosite Marijo, naj vam da Jezusa, ki je naša 
luč. Kot družina lahko naredite procesijo do družinskega oltarčka v hiši ali pa do kapelice v kraju.  
 
Če je izvedljivo, med hojo pojte sami ali prisluhnite predvajani pesmi: Prižgimo si lučke. Ali pa zmolite 
Zdravamarijo. 
 
Pri oltarčku zmolite:  
Marija, daj nam Jezusa, Luč sveta. Marija, hvala ti za Jezusa, Luč sveta. 
Jezus, posveti v našem srcu. 
Jezus, pridi v naše srce in nas naredi svetle.  
 
Zapojte: Jezusa imamo radi... 
 
Na koncu se pokrižate.  
 
Kot dodatno dejavnost lahko uporabite tudi pobarvanki, ki sta v priponki.  
 


