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BOG PRIHAJA NA SVET

Potrebščine


svečka, vžigalnik, Sveto pismo, baloni (odvisno od števila udeležencev), glasba, štoparica, 2x
A4 list za vsakega udeleženca, pisala (flomastri), lepilni trak, 3 bomboni za vsakega
udeleženca

MOLITEV



Prižgemo svečko
Znamenje križa
Božični čas je eden najlepših časov v letu. Nekateri mu pravijo tudi »veseli december«, ker se veliko
družijo, jedo in pijejo. Jezus, prosimo te, da bo »veseli december« lepši tudi zaradi tega, ker bomo
zaradi vere Vate, naredili več dobrega.
Oče naš // Slava Očetu // Znamenje križa
Pesem:

Zbudimo se iz spanja,
adventni čas je spet,
veselo vest naznanja,
da pride Bog na svet

 VSTOPNO MESTO
»Igra z baloni«
Voditelj skupino razdeli na pol. Prva polovica skupine naredi krog in voditelj reče:
»Vaša naloga je, da si med predvajanjem glasbe začnete podajati balone. Postopno vam bom dodajal
balone (animator doda še 3 balone oz. več, odvisno od velikosti skupine). Ti baloni ne smejo pasti na
tla. Ko z igro začnemo, štopamo čas. Ko balon pade na tla, se igra konča. Glasba se ustavi, nato pa
pogledamo, koliko časa vam je uspelo balone obdržati v zraku. Nato je na vrsti druga skupina. Na
koncu povemo, katera skupina je zmagala. «
Igra naj ne traja več kot 10 minut.
Pogovor
-

Kako ste se počutili, ko ste gledali drugo skupino?

-

Kako ste se počutili, ko ste čakali na rezultat glede zmagovalca?

AS 2019/20, št. 1, Bog prihaja na svet

Voditelj vodi pogovor
V življenju velikokrat pridemo v situacijo, ko čakamo kaj se bo zgodilo. Včasih se nam zgodi kaj lepega,
drugič kaj težkega. Z decembrom smo stopili v adventni čas.
- Na kaj pomislimo, ko slišimo besedo »veseli december«?
- Kaj meni pomeni adventni čas?
- Zakaj je to čas pričakovanja?
- Kako se jaz pripravljam na Božič?

Voditelj: Prisluhnimo temu pismu in si ga vzemimo k srcu. (Voditelj počasi prebere)
MOJ ROJSTNI DAN … TUDI LETOS …!
Kot veš, se znova bližamo datumu mojega rojstnega dne. Vsako leto se priredi slavje v mojo čast in
prepričan sem, da bo tako tudi letos. V teh dneh ljudje veliko nakupujejo, veliko je oglasov na radiu in
televiziji, povsod se govori, da ljudem vsega primanjkuje … Kako prijeten občutek je to – če veš, da
nekdo misli na tebe … Kar precej let je minilo, kot veš, ko smo začeli praznovati moj rojstni dan.
Na začetku sem razumel in se veselil, da sem se rodil pri vas … Toda danes skoraj nihče več ne ve, kaj
praznujejo. Ljudje se zbirajo, se na veliko zabavajo, ampak ne vedo za kaj gre …
Spomnim se lanskega leta, ko je napočil dan mojega rojstnega dne, so priredili veliko slavje v mojo čast.
Bilo je veliko sladkih stvari na mizi, vse je bilo okrašeno, bilo je veliko daril … ampak… Veš kaj? ...
Mene pa sploh niso povabili … Jaz sem bil slavljenec in se niso spomnili, da bi me povabili na slavje, ki
je bilo prirejeno zame … In ko je napočil ta veliki dan … so me pustili zunaj … zaprli so mi vrata …
Želel sem praznovati z njimi za mizo … Resnici na ljubo, ni me presenetilo, ker zadnja leta mi vsi zapirajo
vrata. Ker me niso povabili, sem se domislil, da bom prisoten. Prispel sem brez hrupa in obstal v kotu.
Vsi so nazdravljali, nekateri so bili celo pijani in pripovedovali so čudne stvari, se smejali in se na veliko
zabavali. Za konec pa je vstopil še neki debeli gospod … Ta stari gospod je imel rdečo obleko in belo
brado… in vpil je … Ho, Ho, Ho! Očitno je imel pod čudno kapo par kozarcev preveč. Sedel je na zofo in
… vsi so hiteli k njemu in kričali: Božiček … Božiček! Dobil sem vtis, da so slavje pripravili zanj …
Ura je odbila pol noč. Vsi so se začeli objemati. Iztegnil sem roke v pričakovanju, da me bo kdo objel …
in veš…. Nihče me ni objel … Potem so prinesli darila … obdarovali so se … Kakšno veselje, ko so odpirali
darila … Približal sem se … če bi slučajno bilo tudi kaj zame … Nič ni bilo … Kako bi se ti počutil na svoj
rojstni dan, če bi se vsi obdarovali … ti pa ne bi dobil ničesar … Spoznal sam, da sem bil odveč na slavju
… odšel sem brez hrupa … zaprl vrata in … odšel …
Vsako leto je slabše. Ljudje poskrbijo samo še za večerjo, za darila in pripravijo slavje …
name se ne spomni nihče … Želel bi si, da mi za ta božič dovoliš vstopiti na tvoje slavje, v tvoje življenje
… Želel bi, da spoznaš, da je že 2000 let od takrat, ko sem prišel na svet, v hlev … in potem dal življenje
zate na križu in te s tem odrešil.
Danes samo želim, da verjameš to z vsem svojim srcem. In ker mi verjameš … ti bom nekaj povedal …
Ker me veliko ljudi ne povabi na slavje, bom jaz sam pripravil posebno slavje … Imam še zadnje priprave
… Če mi verjameš … bom povabil tudi tebe … Posebej te vabim! Želim samo, da mi iskreno poveš ali želiš
biti navzoč. Vpisal bom tvoje ime na seznam povabljenih, rezerviral ti bom prostor …
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Zunaj bodo ostali tisti, ki se ne bodo odzvali mojemu povabilu …
Pripravi se … kajti ko bo vse pripravljeno … ko bodo vsi najmanj pričakovali …
Takrat bom priredil moje veličastno slavje …
Za vse imam najlepše darilo …
Tvoj novorojeni Odrešenik!

 OZNANILO
Mt 25,1-12

Voditelj vodi pogovor
Božič je takrat, ko se v naših srcih rodi Jezus. Ko Jezus postane resničen. (sledi pogovor po vprašanjih)
- Kakšen je moj odnos do Jezusa?
- V katerih situacijah mi je Jezus blizu?
- Kdaj mi je bil Jezus še posebej blizu? (vsak naj pove kakšen primer – začne naj voditelj)
- Kako si vzamem čas za Jezusa?
Voditelj
Adventni čas nas vzpodbuja, da se spomnimo na preteklost, pomislimo na sedanjost in se ozremo na
prihodnost. Jezus se je že rodil, umrl in vstal za nas. Vendar nas v priliki o desetih devicah spominja,
da bo ob koncu časov spet prišel. Vzpodbuja nas, naj bomo vedno pripravljeni, ker ne vemo kdaj bo
prišel.
Prisluhnimo Božji besedi: Mt 25, 1-12
1 »Takrat bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu
naproti. 2 Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. 3 Nespametne so vzele svoje svetilke,
niso pa s seboj vzele olja. 4 Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje. 5 Ker se je ženin
mudil, so vse podremale in zaspale. 6 Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu
naproti!‹ 7 Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. 8 Nespametne so rekle preudarnim:
›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ 9 Toda preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo
dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite!‹ 10 Medtem ko so šle kupovat, pa je
prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. 11 Pozneje so
prišle še druge device in govorile: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ 12 On pa je odgovoril: ›Resnično,
povem vam: Ne poznam vas!‹ 13 Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!«
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 DEJAVNOST
Adventni koledar
Voditelj
V nekaj trenutkih tišine naj vsak pomisli, kaj bo spremenil, izboljšal, da se bo ob pričakovanju Božiča
bolje pripravil tudi na Jezusov končni prihod.
Voditelj razdeli liste na katere si vsak zapiše:
-

5 dobrih dejanj, ki mu bodo pomagale, da bo spremenil, izboljšal svojo pripravo na Jezusov
prihod
5 slabih stvari, ki jih bo opustil, da bo spremenil, izboljšal svojo pripravo na Božič
Iz Svetega pisma poiščite in prepišite dve kratki vzpodbudi, ki vas nagovorita. Izbirate lahko
med naslednjimi odlomki: Mt 6,6 // Mt 6,25 // Mt 7, 1-2 // Mt 7,12 // Mr 4, 24 // Mr 9,42 //
Lk 6,37 // Jn 7,24 // Jn 8,12 // Jn 15,10 //
Pomagate si lahko s telefoni. V iskalec odtipkate »Biblija.net«

Voditelj, da vsakemu udeležencu A4 list papir in reče:
Vsak si bo izdelal adventni koledar, ki ga bo vzpodbujal k boljši pripravi na Božič. Na list papirja narišite
25 polj oz. toliko, kolikor dni je še ostalo do Božiča in vpišite dneve, ter ga okrasite.
Ko naredijo voditelj doda:
-

Izberite si 5 različnih dni in na vsakega prepišite iz lista eno dobro dejanje, ki ga boste tisti dan
opravili.
Izberite si 5 prostih različnih dni in na vsakega napišite eno slabo stvar, katero se boste trudili,
da je tisti dan ne boste naredili.
Izberite 2 prosta dneva in na vsakega prepišite en SP odlomek, ki vam je blizu. Tisti dan ga
preberite in premišljujte, kaj vam ta Svetopisemski odlomek sporoča.
Izberite si še 3 proste dni in na vsakega prilepite en bombon. Ta dan se trudite, da koga
razveselite in mu polepšate dan (vi njemu/njej dobro delo, sebi pa bombon).

 MOLITEV
Znamenje križa
Božični čas je eden najlepših časov v letu. Danes smo spoznali, da se v tem času pripravljamo tudi na
Tvoj ponovni prihod. Pomagaj nam, da te bomo pričakali z vero v srcih in s polnimi rokami dobrih del.
Naj bo »veseli december« tudi zaradi tega lepši.
Oče naš // Zdrava Marija // Slava Očetu // Znamenje Križa
Pesem: Čakaj in moli Boga
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