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Pojdimo z Marijo in Jožefom v Betlehem – 1. del 

S pomočjo učbenika smo zadnja dva tedna spoznali, kako sta Marija in Jožef 
izvedela, da bo Marija postala Božja mati. Oba sta bila najprej prestrašena, 
vendar je oba potolažil angel in ju spodbudil, da sta ostala pogumna ter sta v 
veri sprejela Božji načrt.  
Živela sta preprosto življenje v Nazaretu, dokler se nista odpravila na dolgo in 
naporno pot.  
Zakaj sta šla na to pot, kam sta se odpravila in kaj vse sta na svojem cilju 
doživela, bomo spoznali v naslednjih dveh tednih.  

Na poti v Betlehem se bomo ustavili na 14 »postajah«. Vsak dan se lahko 
ustaviš na več »postajah«, še bolje pa je, če vsak dan postojiš na eni. 

Spodaj sta narisana Jožef in Marija na 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 bližje božiču in bližje 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 / a molitev / 
desetko rožnega venca …). 
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STOPINJE PRVEGA TEDNA 
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Preberi odlomek iz Svetega pisma. Povedal ti bo, zakaj sta se Marija in Jožef 
odpravila na dolgo pot iz Nazareta, kjer sta živela, v Betlehem.  
 
Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je 

bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili 

popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, 

v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše 

in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. (Lk 2,1-5) 
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Starše vprašaj, kje imate spravljene 
jaslice. Skupaj preglejte, če so vse 
figure cele ali je treba katero 
popraviti. Poišči kipec Jožefa, 
Marije in oslička. Če že veste, kje 
boste imeli letos postavljene jaslice, 
postavi te tri kipce na oddaljeno 
mesto in ju vsak dan malce približaj 
mestu, kjer bodo vaše jaslice – tako 
da se bosta Marija in Jožef vsak dan 
malo približala vašemu Betlehemu. 
Če doma slučajno nimate jaslic, 
lahko Marijo in Jožefa narišeš in 
namesto figuric premikaš po hiši/ 
stanovanju narisano sliko. Če želiš, 
pa lahko natisneš tudi tole sliko:   
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 INFO ZA RADOVEDNE: Tako kot ti 
prestavljaš kipce/sliko Marije in Jožefa proti 
jaslicam, so nekoč nosili od hiše do hiše 
Marijin kip. V marsikateri župniji to počnejo še 
dandanes. Običaj se imenuje »Marijo nosijo«. 
Vsak večer ena družina prejme Marijin kipec, 
ki ga nese domov. Do naslednjega večera 
imajo Marijo v svojem domu, molijo ob njej, ji 
prepevajo …, nato pa jo zvečer odnese naslednja  
družina v svoj dom. Ponekod tako molijo ves  
advent, drugje pa samo zadnjih 9 dni pred božičem.  
 

 

4 

 

Ena izmed najstarejših adventnih molitev je tudi najkrajša. Najdemo jo v knjigi 
Razodetja in sodi med zadnje besede, zapisane v Svetem pismu (Raz 22,20). 
Danes jo večkrat ponovi in z njo povabi Jezusa v svoje srce: Pridi, Gospod Jezus! 
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Reši križanko o adventnem času, ki je prilogi.  
Če je ne moreš natisniti, jo lahko rešiš tudi na spletu: 
https://www.liveworksheets.com/ed1410492sz  
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Sestavi puzzle in spoznal boš, kdo je spremljal Marijo in Jožefa na njuni poti. 😉 
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V adventu večkrat molimo tudi molitev Angelovo češčenje, ker se z njo 
spominjamo, kako je Marija odgovorila na Božje povabilo, da bo postala Božja 
mati. Nauči se jo oz. jo ponovi in zmoli vsaj enkrat v tem tednu:  
 
Angel Gospodov je oznanil Mariji - in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija, 
milosti polna, Gospod je s teboj … 
Glej dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija ... 
In Beseda je človek postala – in med nami prebivala. Zdrava Marija ... 
 

 
 
 
 

 

 

https://www.liveworksheets.com/ed1410492sz
https://im-a-puzzle.com/na_poti__4LPJQZc0.puzzle

