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Priprava: Z otroki pripravimo oltar. Nanj položimo adventni venček, pripravimo Sveto pismo in 

posodo z blagoslovljeno vodo.  

Znamenje križa. 

Zapojemo primerno pesem in med petjem prižgemo sveče na adventnem vencu. 

 

Pogovor: Se spomnite, kdo nas je nazadnje obiskal? Mogoče je bil ta obisk že zelo dolgo nazaj. 

Poskusimo se ga vsaj malo spomniti: kdo je prišel, kaj smo počeli, ipd.  

Tudi Marija je nekega dne dobila obisk – tako poseben, da si ga je zapomnila za celo življenje. 

Starejši otroci bodo takoj ugotovili, za koga gre. Njih povabimo, naj odlomku iz Svetega Pisma kljub 

temu zelo dobro prisluhnejo. Zagotovo se bo našla kakšna podrobnost, ki se bo poslušalcem in 

bralcu zdela kakor nova. Mlajše otroke, ki zgodbe še ne poznajo, pa usmerimo k pozornosti na 

Marijinega obiskovalca. 

 

Sveto Pismo: Odpremo Sveto pismo in preberemo odlomek iz Lukovega evangelija: Lk 1,26-38. 
 
Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu 
je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: 
»Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, 
kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, 
spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod 
Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in 
njegovemu kraljestvu ne bo konca.« 
Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?« Angel ji je odgovóril: 
»Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojěno, 
imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti 
mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« 
Marija pa je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje. 
 



 

Razlaga: Marija je živela tako kot vsa dekleta v tistih časih. Pomagala je doma, znala je kuhati, peči 

kruh, šivati, prati perilo, dobro je poznala Sveto pismo stare zaveze itd. Bila je še zelo mlada – 

nekako v starosti današnjih mlajših srednješolk. Imela je fanta – pravzaprav je bil to njen 

zaročenec, s katerim sta se pripravljala na poroko. V tistem pa je prišel angel s sporočilom, da bo 

postala mati Božjega Sina. Marija je privolila. Odrekla se je vsem svojim načrtom za življenje. Celo 

o poroki je za nekaj trenutkov nehala razmišljati. Jožef bi jo namreč lahko zapustil, saj je bila kar 

naenkrat noseča. Marija je prepustila Bogu čisto vse, tudi to, da sam razloži Jožefu, od kje ta otrok. 

Kot vemo, mu je Bog pozneje v sanjah poslal angela. 

 

Krščansko življenje ni delanje načrtov in zvečer veselo poročanje Bogu, da smo naredili vse, kar 

smo si zadali. Mi nismo lastniki življenja. Podarjeno nam je bilo od Boga. On ima čudovit načrt za 

nas. Nekaj večjega, kot si mislimo. Krščanska drža je v tem, da z vso svobodo odgovorimo na Božje 

povabilo in prikimamo. Prav. Tukaj sem. Zgodi se tvoja volja. In da se odpovemo svojim načrtom. 

To seveda ni lahko. Visoko noseča Marija je morala na dolgo pot v Betlehem. S sabo ni mogla vzeti 

vsega potrebnega za dojenčka. Zgodi se tvoja volja. Tam ni bilo primernega prenočišča. Zgodi se 

tvoja volja. Tudi mi si želimo koga obiskati, pa še ne moremo. Zgodi se tvoja volja. Mogoče smo 

imeli v tem letu veliko načrtov, ki se niso uresničili zaradi epidemije. Zgodi se tvoja volja. Se je 

Marija pritoževala? Sploh ne! Zaupala je, da je Gospod nad vsem in zato se je lahko veselila. Naj 

tudi nam izprosi, da bi znali umirati svojim lastnim načrtom in pogumno sprejeti Božjega. 

 

 

Molitev: Zapojemo Je angel Gospodov/Poslan z nebes je angel ali zmolimo molitev: Angel 

Gospodov.  

 

Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija … 

Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija … 

In Beseda je meso postala – in med nami prebivala. Zdrava Marija … 

 

Se prekrižamo z blagoslovljeno vodo. 

 

 

 

 

Spodbuda: Premislimo, kakšne načrte imamo za dni pred božičem. Smo pripravljeni sprejeti 

okoliščine, ki so nam dane? Preverimo, ali je potrebno čemu umreti. Npr.: želji po brezhibno 

urejenih prostorih na sam praznik; prizadevanjem, da bi vse potekalo točno tako, kot smo si 

zamislili … 


