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Nove možnosti
12. enota, str. 58 – 61
1. Za katerega svetnika (zraven Božje Matere) velja, da je njegov kip ali slika v
vsaki župnijski cerkvi? Ime dobiš, če pravilno rešiš rebus.

2. V učbeniku na strani 59 preberi »Jožefov« del božične zgodbe (kako se je Jožef odzval
na to, da Marija bila noseča). Lahko pa si pogledaš video ali video2 o tem (vklopi
slovenske podnapise – samodejni prevod – slovenščina).
3. Napiši pismo svojemu očetu ali skrbniku.
4. V učbeniku na strani 50 dopolni molitev k svetemu Jožefu in jo nato zmoli.
5. Svoje starše vprašaj, kako so se pripravljali na tvoje rojstvo.
5. Reši križanko o adventu.
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vodoravno
2. število nedelj v adventu
6. svetnik v adventu, ki ga imajo otroci radi
7. prikazal se je tako Mariji kot Jožefu
8. pomen besede advent
10. del rožnega venca, ki se moli v adventu
(2 besedi)
12. zunanje znamenje adventa
13. praznik, na katerega se z adventom
pripravljamo
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navpično
1. oblika adventnega venca
3. barva adventa
4. v njih se je Jožefu prikazal angel
5. molitev (himna), ki se v adventnem času
pri maši ne poje/moli
9. mesec, v katerem praznujemo božič
11. znamenje svetlobe na adventnem vencu
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Si vedel, da …
… začetki adventa segajo v 4. stoletje, ko se je začel na praznik svetega Martina (11. 11.) –
Martinov post (v ponedeljek, sredo in petek verniki niso jedli mesa).
… ker se advent začne na nedeljo, se točen datum spreminja, najhitreje se lahko začne 27.
novembra, najkasneje pa 3. decembra.
… v pravoslavni Cerkvi advent traja 6 nedelj.
… ponekod štirim svečam na adventnem vencu dodajo še peto, belo, ki se prižge na sveti večer.
… se tretja adventna nedelja imenuje gaudete – veselite se – to povabilo slišimo v vstopnem
spevu pri maši!
… se je tradicija postavljanja adventnih vencev začela v Nemčiji v 16. stoletju.
7. V družini naredite svoj adventni venček. Navodila so tudi na tej povezavi.
Adventnemu venčku dodajte tudi molitev, ki jo boste molili ob njem.

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.
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