
 

 
                  
 

 
 
 
25. december 2020 

 

 

Priprava: Družina se zbere ob jaslicah. Pripravimo Sveto pismo in posodo z blagoslovljeno vodo. 

 

Znamenje križa. 

Zapojemo božično pesem, ki jo znamo. 

Pogovor: V nedeljo smo prebrali, da je angel obiskal Marijo. Koga pa je obiskal ob Jezusovem 

rojstvu? Pastirje. 

Sveto Pismo: Odpremo Sveto pismo in preberemo odlomek iz Lukovega evangelija: Lk 2, 8-14. 
 
V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je 

stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne 

bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem 

mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice 

povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila 

Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.« 

 

Razlaga: Danes želimo počastiti Novorojenega Jezusa. Zazrimo se vanj. Lahko ostanemo nekaj 

trenutkov v tišini. Nato eden od staršev s svojimi besedami vodi preprosto molitev, npr.: Dragi 

Jezus, hvala, ker si prišel med nas, k nam, v našo družino. Hvala, ker nam prinašaš mir in veselje. 

Tako kot angeli te želimo tudi mi častiti, tako kot pastirji, želimo tudi mi z veseljem prihajati k tebi. 

K spontani molitvi lahko povabimo tudi otroke. Jezusu lahko povedo svoje prošnje, zahvale. 

 

Nato otroke povabimo, da si dobro ogledajo malega Jezusa. Mogoče bodo opazili njegove 

razprostrte roke. Zdi se, kakor da bi želel z njimi objeti cel svet – vsem podariti svoj blagoslov. 

Jezus nas iz jaslic blagoslavlja. Danes želi blagosloviti vsakega od nas, celo našo družino. Želi nam 

podariti mir, odrešenje, tolažbo, nas ozdraviti tam, kjer smo ranjeni. Odprimo srca, da bomo lahko 

sprejeli njegov blagoslov. 

 



Molitev: Tokrat zmolimo za vsakega družinskega člana. Molitev lahko prepletamo s petjem kitic 

katere od božičnih pesmi. Za vsakega člana zmolimo Zdravo Marijo. Mlajšim otrokom bo v veselje, 

če jim bomo dovolili, da v trenutku, ko cela družina moli zanje, držijo v roki Jezuščka, ga gledajo in 

mislijo na to, kako jih tudi On danes blagoslavlja. 

 

Na koncu dodamo molitev Slava Očetu, s katero počastimo vse tri Božje osebe.  

 

Molitev zaključimo nekoliko drugače: Starša z blagoslovljeno vodo pokrižata drug drugega in 

vsakega otroka. 

 

 


