
DRUŽINSKI IZZIVI - DECEMBER 

 

LITURGIČNI 

Božični čas se začenja s polnočno sveto mašo 24. decembra 

in se sklene na nedeljo Jezusovega krsta po prazniku 

Gospodovega razglašenja ali svetih treh kraljev. V Sloveniji 

po običaju božični čas zaključimo na praznik Gospodovega 

darovanja v templju ali svečnice.  

 

Božični čas je čas je čas veselja, saj slavimo Gospoda, ki je 

prišel med nas pred več kot dva tisoč leti in nas od takrat ni 

nikdar zapustil. Liturgična barva božičnega časa je bela. 

 

V tem času imamo tri svete večere, ko lahko blagoslovimo naše domove. Vabimo 

vas, da kot družina to tudi storite. Kako? Podrobne informacije najdete v prilogi – 

blagoslov za tri svete večere. 

 

MOLITVENI 

Vabljeni k redni molitvi ob jaslicah. Poleg vaše redne 

družinske molitve, vas vabimo, da vsak večer preberete 

enega od odlomkov: 

- Lk 1,26-38 

- Lk 2,1-21 

- Mt 1,18-25 

- Mt 2,1-12 

Ob odlomkih si podelite, kaj vas še posebej nagovarja. Nato naj vsak član družine 

izreče eno zahvalo. Zaključimo z molitvijo Oče naš (vzpodbujamo vas, da se 

primete za roke). 

 

 

  



DRUŽINSKI 

Pojdite na izlet in si oglejte kakšno razstavo jaslic v vaši 

okolici (npr. božični Vojnik)  

 

 

 

ZA PAR 

Pripravita si kino večer in si skupaj oglejta film po vajini 

izbiri. Nekaj predlogov: 

-  The Blind Side 

-  The Ultimate Gift 

-  Miracles from Heaven 

-  Courageous 

-  Fireproof 

 

KARITATIVNI 

Okoli nas se ovijajo temačne stiske, nekatere pritiskajo v 

nas, v druge izginjajo ljudje, ki niti niso tako daleč stran. 

Tema nas ločuje in nas hromi. 

Pa vendar obstaja luč, ki nas ogreje in pomiri, ko se tema 

umika pred njo. K luči se vsak po svoje približa in spozna, 

da je v skupnosti. Ko namreč luč v temi nekomu osvetli obraz, ta ni več strah, 

ampak človek. 

Zato vam prinašamo Luč, ki se je v Betlehemu spustila med nas, da nas obsije z 

mirom in poveže v skupnost ljudi. To je naš korak bližje vam v tem mrzlem času. 

Želimo vam dati to Luč, želimo biti z vami v skupnosti. Sprejmite jo od nas in jo 

nesite naprej. Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, 

poiščite način, da jim pokažete bližino. Pusti se obsijati z mirom in zasveti v temi. 

Vstani in sveti! 

Lepo vas vabimo, da podprete letošnji DOBRODELNI NAMEN. 

https://lmb.skavt.net/dobrodelni-namen

