
BOŽIČNI ČAS 

 

1.  Pravilno poveži datume in praznike znotraj božičnega časa. Nato jih v pravilnem 

časovnem zaporedju zapiši spodaj na časovni trak! 
 

 
 

  

  

nedelja SVETE DRUŽINE 

BOŽIČ 

MARIJA, BOŽJA MATI 

SVETI TRIJE KRALJI  

Gospodovo razglašenje 

nedelja  JEZUSOVEGA 

KRSTA 

SV. ŠTEFAN 

NEDOLŽNI OTROCI 

1. JANUAR 

nedelja po sv. TREH 

KRALJIH 

26. DECEMBER 

nedelja po BOŽIČU 

6. JANUAR 

28. DECEMBER 

25. DECEMBER 
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2. Reši križanko! 
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vodoravno 

5. kraj Jezusovega rojstva 

7. čas pred božičem 

10. praznik 2. februarja 

12. kralj, ki je želel škodovati dojenčku 

Jezusu 

13. prizor Jezusovega rojstva, postavimo 

jih na božični večer 

14. starček iz templja 

16. eden od evangelistov, ki je opisal 

Jezusovo otroštvo 

navpično 

1. pastirjem je povedal o Jezusovem 

rojstvu 

2. zvezda, ki je vodila modre z vzhoda 

3. tja so odnesli Jezusa 40 dni po rojstvu 

4. ime, pomeni Bog z nami 

6. znana božična pesem (2 besedi) 

8. barva božičnega časa 

9. tako so v evangeliju predstavljeni trije 

kralji 

11. tudi praznik Marije, Božje matere (2 

besedi) 

15. dežela, kamor je sveta družina 

pobegnila pred kraljem Herodom 

 
ALI VEŠ O BOŽIČU? 

- da je papež Julij 1. leta 350 po Kr. razglasil 25. december za praznik Jezusovega rojstva. 

- da v Boliviji na božični večer obhajajo Misa del Gallo – petelinjo mašo, kjer k polnočni maši prinesejo 

petelina, zaradi prepričanja, da naj bi bil petelin prva žival, ki je razglasila Jezusovo rojstvo.  

- da Božiček temelji na resnični osebi – sv. Nikolaju iz Mire (oz. svetem Miklavžu). 

- da je prvi jaslice postavil sveti Frančišek Asiški. 

- da tradicija krašenja božičnega drevesa prihaja iz Nemčije (menda naj bi prvo smrekico okrasil Martin 

Luther). 

- da se je, čeprav v jaslice navadno postavljamo hlevček, Jezus verjetneje rodil v votlini. 

- da Sveto pismo govori o modrih vzhoda, nikjer pa ni omenjeno, da bi bili trije in da bi bili kralji. 

 


