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Pričakujemo Jezus prihod 

10. enota, str. 40–43 

 
 

 

1. Zavrti si pesem o Luči 

 

 

 

2. Preberi Jezusovo priliko o čuječem služabniku (Lk 12,35-40) – učbenik, str. 41, in 

dopolni besedilo, v katerem manjkajo zlogi. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yrXlv2vSd1Q
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3. V učbeniku na straneh 42 preberi o adventnem času. Nato ugotovi, katere od 

zapisanih trditev o adventu držijo in katere ne. Če si pravilno izbral, ti bo dobljeni stavek 

prinesel Jezusovo obljubo. 

 

trditev drži ne drži 

Advent je čas, s katerim se pripravljamo na veliko noč. VSI JAZ 

Z Jezusovim rojstvom se začenja naše štetje. SEM SMO 

Barva adventa je zlata. VAZ Z VA 

Cerkveno leto se začne s prvim januarjem. SVA MI 

Štiri sveče na vencu predstavljajo štiri adventne nedelje. VSE SVET 

Vijolična barva nas spodbuja k spreobrnjenju ali poboljšanju. DNI DAN 

Advent pomeni prihod, prihaja. DO OD 

Vsako naslednjo adventno nedeljo prižgemo eno svečo na vencu 
več.  

KON NOČ 

Tudi z molitvijo se pripravljamo na Jezusov prihod. CA ČEK 

Času pred Jezusovim rojstvom pravi po Kristusu. VES SVE 

Cerkveno leto je razvrstitev nedelj in praznikov. TA TI 

 

4. V družini naredite svoj adventni venček. Navodila so napisana v delovnem zvezku na 

strani 44, najdejo pa se tudi na tej povezavi. 

 

Adventnemu venčku dodajte tudi molitev, ki jo boste molili ob njem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Doma se pogovorite, kako boste letos pripravili jaslice. 

 

 

 

Hvala ti, Gospod, da nam podarjaš  

adventni čas – čas pričakovanja in priložnosti,  

da prižigamo v sebi luč dobrote in upanja.  

Naj z njo stopimo do ljudi,  

ki so potrebni naše pomoči.  

Hvala ti za lučke na adventnem 

venčku, naj nas spomnijo,  

da bomo le v luči tvoje ljubezni  

adventni čas resnično doživeli. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xB46WJNNfc4&t=8s

