
2. FEBRUAR: PRAZNIK JEZUSOVEGA DAROVANJA V TEMPLJU (SVEČNICA)

Svečnica, ki jo obhajamo 2. februarja, pomeni zaključek božičnega časa. Spominjamo se 
Jezusovega darovanja v templju, praznik pa je dobil tudi ime svečnica, ker po stari navari  
po cerkvah na ta dan blagoslavljamo sveče. Sveča je simbol prazničnosti, je prispodoba 
za Jezusa, ki nam pomaga hoditi po pravi poti ter nas opominja, da moramo biti tudi sami 
otroci luči.

Da bi mlajšim otrokom (predšolskim, 1. in 2. razred) približali pomen današnjega praznika, 
pripravimo:

− kocke (lesene, duplo, lego ipd.),
− lutko – dojenček in oblačilca zanj,
− šablono golobčka,
− škarje in olfa nož,
− A4 list,
− kolaž papir,
− lepilo,
− črn in rdeč flomaster,
− otroško sveto pismo,
− svečko in vžigalice.

Predviden čas za izvedbo: 30-45 minut
Starost: 3 – 7 let 
Prirejeno po: Lk 2, 22-38

UVOD (5 min):
Otroke povprašajmo,  katera je tista  želja,  za katero si  najmočneje želijo,  da bi  se jim 
uresničila.  Spoznali  bomo Simeona in  Ano,  ki  sta  si   dolgo  časa želela,  da  bi  videla 
Jezusa. Danes je svečnica, dan ko smo (še bomo) pospravili jaslice in ko se spominjamo, 
da se  je Simeonova in Anina želja po mnogo letih res uresničila.

ZGODBA (35 min; dejavnosti prilagodimo otrokom):
Ko je bil Jezus še čisto majhen dojenček sta ga Marija in Jožef odnesla v tempelj – njihovo  
cerkev, da bi se Bogu zahvalila za njegovo rojstvo.  Vsi skupaj iz kock zgradimo veliko 
cerkev  in  jo  postavimo  na  drug  konec  stanovanja (zraven  pripravimo  še  kolaž  papir,  
škarje, lepilo in flomastre oz. lutki Simeona in Ane). 
 
Preden so se odpravili na pot, sta Marija in Jožef oblekla Jezusa.  Otroke povabimo, da 
oblečejo lutko-Jezusa.



Takrat je bila tudi navada, da so v  zahvalo za rojstvo prvega dečka v družini v tempelj  
prinesli  dve grlici  ali  dva golobčka.  Tudi  mi  izdelajmo dva golobčka:  po črti  izstrižemo 
golobčka in z olfa nožem (odrasli!) na trebuhu naredimo še zarezo za krila. Iz polovice A4  
lista  zgibamo  harmoniko,  jo  vstavimo  v  zarezo  in  razpremo.  Dobljenemu  golobčku  
narišemo oči. 

Zdaj imamo vse pripravljeno in se lahko odpravimo na pot.  (Z lutko-Jezusom in dvema 
golobčkoma se odpravimo do templja, ki  smo ga zgradili  iz kock).  Vmes lahko pojemo 
božično pesem.

V templju  sta  bila starček Simeon in prerokinja  Ana.  Izdelali  ju bomo iz  kolaž papirja:  
izstrižemo 2 kroga za glavi , 2 trikotnika za trup, 2 črki U za lase (naj bosta tako veliki, da  
se ujemata s krogom za glavo) ter 1 manjši trikotnik za brado. Narišemo  še oči, nos in  
usta. (Če otroci še ne znajo rokovati s škarjami, oz. menimo, da nam bo aktivnost vzela  
preveč časa, pripravimo vse dele in jih otroci samo zlepijo skupaj ter narišejo oči, nos in  
usta.)



Simeon in Ana bila že zelo stara in sta čakala, da bosta videla Odrešenika.  

K templju postavimo Simeona. Bog je obljubil Simeonu, da bo živel tako dolgo, da bo videl 
Jezusa. Simeon je tako z velikim veseljem pričakoval, kdaj bo prišel ta dan. Preteklo je  
mnogo let, ko mu je nekega dne Bog naročil, naj odide v tempelj. Simeon ga je poslušal, 
odšel v tempelj  in tam zagledal dojenčka Jezusa.  Naj otrok vzame lutko Jezusa in se  
pretvarja, da je Simeon (če je otrok v družini več, za vsakega ponovimo ta del).  Ko je 
Simeon pestoval Jezusa je z velikim veseljem in hvaležnostjo vzkliknil: „Bog, moje oči so 
videle tvojo rešitev.“

Zdaj k templju postavimo še Ano. Tudi Ana je bila stara ženica, ki je imela rada Boga. Noč 
in dan je v templju molila in se tako pogovarjala z njim. Ko je zagledala, kako Simeon drži  
Jezusa v svojem naročju, se je zelo razveselila.  (Naj otroci ponazorijo, kako se je Ana  
razveselila.)  Zahvalila se je Bogu,  da je poslal Odrešenika.

Tako kot Simeon in Ana se tudi mi lahko veselimo, da smemo imeti Jezusa za prijatelja. 
Sicer ga ne moremo videti, a ga lahko čutimo v svojih srcih. On je naša lučka, ki nam 
pomaga, da hodimo po pravi poti.

ZAKLJUČEK (5 min):
Prižgemo svečko (lahko tudi več, da ima vsak eno v roki) in skupaj še zmolimo:

Odkar Adam in Eva (pokažemo ju na sliki iz otroškega svetega pisma) v raju nista ubogala 
Boga in sta morala zapustiti svoj čudoviti dom, so ljudje čakali na Odrešenika – Jezusa. 
Kmalu potem, ko se je Jezus rodil, sta ga Marija in Jožef odpeljala v tempelj, da bi se (kot  
je bilo takrat v navadi) Bogu zahvalila za njegovo rojstvo. Simeon in Ana sta se veselila in 
zahvaljevala Bogu, da sta smela videti Odrešenika. Jezus, naj se tudi mi veselimo, saj si  
prišel na svet tudi zaradi nas  (lahko poimenujemo vsakega družinskega člana posebej). 
Bodi naša lučka. Varuj nas in vodi po pravih poteh. Amen.

Gradivo pripravila: Manica Marolt


