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Enota VI/4, str. 108–110
1. Ob jaslicah (če jih še imate postavljene) zmoli Oče naš za svoje krstne botre.
2. S pomočjo risanja s peskom ponovi zgodbo o Jezusovem rojstvu.
3. Razlaga
BOŽIČNI ČAS
»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« (Lk
2,10-11)
Božični čas se začenja na predvečer praznika Gospodovega rojstva in traja do
nedelje po prazniku Gospodovega razglašenja, to je vključno do nedelje
Jezusovega krsta.
V središču božičnega časa je božič – praznik Gospodovega
rojstva. Božični čas je kratek, a zelo bogat. Praznik
Gospodovega rojstva ima osmino, ki se konča s praznikom
Marije, svete Božje Matere.
Med osmino je nedelja Svete družine, ki jo sestavljajo Jezus,
Marija in Jožef.
Drugi zelo pomemben praznik božičnega časa je Gospodovo
razglašenje (6. januar). Pri njem gre za razodetje Jezusovega
božanstva.
S praznikom Jezusovega krsta, v
nedeljo po
Gospodovem razglašenju, se konča praznovanje njegovega
skritega življenja in začenja spomin javnega oznanjevanja in
navzočnosti božjega kraljestva.
Liturgična barva božičnega časa je bela in pomeni veselje in
čistost.
Glavni znamenji božičnega časa so jaslice in božično drevo. Najbolj znana božična
pesem po celem svetu pa Sveta noč.
V Sloveniji smo božično obdobje podaljšali na 40 dni, do praznika Gospodovega
darovanja v templju ali svečnice, ki je 2. februarja. Do takrat so vsaj v cerkvah
postavljene jaslice, pri bogoslužju pa lahko pojemo božične pesmi.
Uradno pa se božični čas konča z nedeljo Jezusovega rojstva.

© Slovenski katehetski urad
Pripravila Fani Pečar

R A D I

Ž I V I M O

4. Poglej zgodbo o Jezusovem krstu (vklopi podnapise in jih nastavi na slovenščino),
nato pa reši delovni list.
5. Domača naloga: v tednu, ki je pred teboj, se še na kak način spomni svojih krstnih
botrov (jih pokliči, pošlji sms, napiši kartico ali pismo …).
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