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V o d i t e l j  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

V s i  Amen. 

V o d i t e l j  Evangelist Janez je uporabil pesniško govorico, zato je današnji 
evangelij nekoliko bolj zahteven. Prisluhnimo mu. 

B r a l e c  Iz evangelija po Janezu (1,1-18): 
V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila 
Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni 
nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč 
ljudi. In luč sveti v temí, a temá je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je 
poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi 
namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, 
ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega 
človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej 
nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso 
sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Bog 
otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje 
mesa ne iz volje moža, ampak iz Bog. In Beseda je meso postala in se 
naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od 
Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o 
njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za 

Zberemo se pri jaslicah, izberemo voditelja bogoslužja 

in bralca, »svetilničarja« (enega ali več, odvisno od 

dogovora). Izberemo eno izmed božičnih pesmi. 

Lahko se dogovorimo, kako jo bomo pokazali z gibi. 

 

Pripomočki:  

 pisalo in listki, 

 listki z Morsejevo abecedo, 

 svetilka (ena ali več, odvisno od števila članov 

družine). 

PO TEK  
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menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti 
smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po 
Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Bog Kristusu. Bog ni nikoli 
nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je 
razlóžil. 

V o d i t e l j   Kaj razumemo oz. česa iz evangelija ne razumemo? 

V s i   Se pogovarjamo. Vprašanja, na katera ne najdemo pravega odgovora, 
napišemo na listek in jih ob prvi priložnosti damo katehetu s prošnjo za 
razlago.  

V o d i t e l j  Ker evangelij pove, da je Jezus luč sveta, predlagam, da skupaj 
pogledamo pravila Morsejeve abecede. Potem bo tisti, ki ima svetilko, 
izbral en stavek iz evangelija in nam ga s pomočjo te abecede oznanil. 
Poskušali ga bomo razumeti. 

S v e t i l n i č a r  Izbere stavek iz evangelija in ga signalizira z Morsejevo abecedo. 

V s i  Razvozlamo sporočilo s pomočjo Morsejeve abecede. Lahko 
tekmujemo med seboj. Na koncu voditelj sklene s Slava Očetu … 
Zapojemo božično pesem in jo spremljamo z gibi. 

 


