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Pojdimo z Marijo in Jožefom v Betlehem – 2. del

Smo na poti v Betlehem. Marijo in Jožefa spremljamo na dolgi in naporni poti iz
Nazareta proti njunemu cilju in v zadnjem tednu smo prišli že na pol poti. Še
nekaj stopinj oz. postaj nas čaka, da skupaj prispemo na cilj.

Na poti v Betlehem se bomo ustavili na skupaj 14 »postajah«. Prejšnji teden
smo jih »prehodili« 7, ta teden pa nas čaka še druga polovica poti.
Vsak dan se lahko ustaviš na več »postajah«, še boljše pa je, če vsak dan postojiš
na eni.
V pomoč nam je še vedno slika Marije in Jožefa na njuni poti v Betlehem.
Pod njima na poti je dodanih 14 stopinj – to so naše stopinje, ko jih spremljamo
na njuni poti. Vsaka stopinja ima številko dneva oz. naloge, ki je določena za tisti
dan. Nalogo lahko rešiš kadarkoli v tednu, vsaka pa te bo pripeljala bliže božiču
in bliže Jezusu.

Vsak večer, preden zaspiš, se Jezusu zahvali za vsaj eno lepo stvar, ki si jo
doživel čez dan. Povej mu, da ga pričakuješ za božič in da je vedno dobrodošel v
tvojem srcu.
Če imate doma adventni venček, ste vsak dan povabljeni, da na njem prižgete
svečke in skupaj zmolite molitev (npr. Oče naš / Zdrava Marija/ večerno molitev
/desetko rožnega venca…).
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Stopinje drugega tedna

8

V decembru imamo poleg božiča na koledarju označenih kar nekaj pomembnih
datumov, ko praznujemo godove znanih svetnikov in svetnic.
S pomočjo naloge na tej strani ponovi, kdo so ti svetniki in svetnice in kdaj
godujejo.

Preberi odlomek iz Svetega pisma. Povedal ti bo, zakaj je Jezus postal človek in
zakaj
je
sploh
prišel
med
nas.
Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se
nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak imel večno življenje. (Jn 3,16)
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Za ta citat iz Svetega pisma marsikdo reče, da je povzetek Svetega pisma v enem
stavku. Povzame namreč bistvo učlovečenja Božjega Sina, bistvo njegovega
življenja in bistvo naše vere.
Svet – ljudje so živeli v grehu. Bog pa je ljubil svet in ljudi na njem in na zemljo je
poslal svojega Sina, da bi jim pomagal. In ne samo to. Jezus ni prišel na svet
samo za ljudi tistega časa, ampak za vse, ki smo se rodili do danes. Vse nas ljubi
in za vse nas je živel na svetu. Za vse nas je umrl na križu in za vse nas je
premagal greh ter nam s svojim vstajenjem od mrtvih zagotovil večno življenje v
nebesih. Tako se nihče, ki vanj veruje, ne bo pogubil, ampak bo večno živel v
Božjem kraljestvu - nebesih.
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INFO ZA RADOVEDNE:
Najpomembnejši kraji v deželi, kjer je živel
Jezus, so Nazaret, Betlehem in Jeruzalem.
Nazaret je mesto na severu, kjer sta živela
Marija in Jožef in kjer je Jezus preživel 30 let,
dokler ni pričel javno delovati.
Betlehem, mesto na jugu, kjer se je Jezus rodil,
je nekaj kilometrov oddaljeno od Jeruzalema,
kjer je umrl in vstal od mrtvih.
Na poti, na katerih jih spremljamo, sta Marija in
Jožef od Nazareta do Betlehema prepotovala 158
kilometrov in prehodila 428 višinskih metrov – brez
prevoznega sredstva in GPS-a. 😉
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Saj veš, kako pravijo – kdor poje, dvakrat moli. ♫ 😉
Zato te vabim, da v teh dneh na internetu prisluhneš kateri od adventnih pesmi
in še sam zapoješ:
- Vriskaj nebo in raduj se svet
- Na adventnem vencu
- Zdaj razsvetljena je noč
- Maranatha

12
Zdaj, ko že veliko veš o adventnem času,
reši kviz na strani
https://www.liveworksheets.com/uh1395344ar
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Ste doma že naredili načrt in seznam opravil pred
prazniki?
Da ne bi na kaj pozabili, je zelo priročno, da si naredite
seznam in sproti preverjate, brišete, dodajate aktivnosti
...
- narediti in poslati božične voščilnice
- nabrati mah za jaslice
- poiskati božično drevo in okraske
- preveriti, kdaj bo v župniji priložnost za sv. spoved
- poiskati recept za najljubše praznično pecivo
- ……. (dodaj še vaša domača opravila)
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V adventnem in božičnem času večkrat molimo tudi veseli del rožnega venca.

14

Ponovi skrivnosti tega dela rožnega venca…
1. … ki si ga ki si ga Devica od Svetega Duha spočela;
2. … ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila;
3. … ki si ga Devica rodila;
4. … ki si ga Devica v templju darovala;
5. … ki si ga Devica v templju našla.
…in reši delovni list na strani
https://www.liveworksheets.com/op1327560gk
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