K r i s t j a n i p r a z n u j e m o
s k u p a j
SLAVA BOGU
13. enota, str. 54–57

1. Ob jaslicah (če jih še imate postavljene) zmoli molitev Slava Očetu.
2. Poveži med seboj točke in ugotovi, kdo se je prikazal pastirjem, ki so pasli ovce na poljanah
ob Betlehemu v noči Jezusovega rojstva.

3. Zgodbo si lahko ogledaš na posnetku (vklopi podnaslove in jih nastavi na slovenski jezik)
ali pa jo preberi v svojem Svetem pismu (Lk 2,8-15).
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 veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam
je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli
boste dete, 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.«
Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in
poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!«
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3. S pomočjo nalog v delovnem zvezku na strani 55 ponovi, kaj so govorili angeli in kako se
po latinsko reče Slava.
4. Razlaga: Boga lahko prosimo ali/in se mu zahvaljujemo. Lahko pa se preprosto veselimo,
da ga poznamo, da skrbi za nas, da nam je poslal svojega Sina. Ko se zavedamo tega in to
pokažemo s svojim živjenjem, slavimo Boga. Poznamo več molitev, namenjenih slavljenju.
- Ena od teh, ki jih najdemo v Svetem pismu, je napisana na straneh 56 in 57 v delovnem
zvezku.
- Molitev, ki nas spomni na Božjo slavo, je molitev Slava Očetu, ki jo je napisal apostol Pavel
in je navadno uporabimo za zaključek drugih molitev.
- Pri sveti maši po spevu Gospod, usmili se zmolimo Slavo, ki se začne z vrstico, ki so jo izrekli
angeli pastirjem: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.
5. V delovnem zvezku na straneh 56 in 57 izberi vsaj dve kitici zapisane slavilne molitve in v
okvirčka nariši njuni vsebini. Na strani 57 dokončaj stavek in napiši svojo slavilno molitev.
Slednjo tudi uporabi v naslednjih dneh za večerno molitev.
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