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 Ker se že lahko udeležimo svete maše v župnijski cerkvi, je bogoslužje usmerjeno v pogovor 

ob Božji besedi. Primerno je za nedeljsko večerno molitev ali pa katero izmed tedenskih 

družinskih molitev.  

 Zberemo se v molitvenem kotičku.  

 Določimo voditelja molitve, ki bo vodil tudi pogovor, in bralca.  

 

Voditelj Začnimo molitev v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Vsi Amen. 
Voditelj Na današnjo nedeljo se veselimo tudi možnosti, ki nam jih nudijo 

sredstva družbenega obveščanja. Kaj to pomeni? Katera sredstva 
družbenega obveščanja poznamo in katera najbolj uporabljamo? 

Vsi Iščemo odgovore. Voditelj pazi, da se pogovor razvija v pozitivno 
smer in skuša komentarje tako tudi usmerjati. 

Voditelj V času karantene so nam sredstva družbenega obveščanja 
pomagala, da smo ostali povezani. Kaj nam je bilo pri tem najbolj 
všeč? 

Vsi Vsi pripovedujemo. Voditelj poskrbi, da si ne segamo v besedo. 
Voditelj Zahvalimo se sedaj Bogu, da je ljudem dal misel, sposobnost in 

veselje, da so radio, televizijo, internet izumili, izdelali in dali na 
razpolago.  

Vsi Hvala ti, Gospod. 
Voditelj Prosimo Boga za pomoč vsem tistim, ki sredstev družbenega 

obveščanja ne znajo prav uporabljati ali so z njimi zasvojeni. Da bi 
našli moč v sebi, da bi se od njih osvobodili in bi jih uporabljali za 
dobro. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 
Voditelj Prisluhnimo berilu iz življenja apostolov: 
Bralec Berilo iz Apostolskih del (Apd 1,12-14) 

Ko je šel Jezus v nebo, so se apostoli z gore, ki se imenuje Oljska in 
je sobotni dan hodá oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so 
prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali 
Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomèj in 
Matej, Alfêjev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. 
Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo 
materjo Marijo in z njegovimi brati. 

Voditelj Kaj pomeni vztrajati v molitvi?  
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Vsi Odgovarjamo in pripovedujemo. 
Voditelj Kako pokažemo, da znamo vztrajati v molitvi in biti povezani z 

Bogom? 
Vsi Odgovarjamo in pripovedujemo. 
Voditelj Da smo Jezusovi učenci, pokažimo tudi z molitvijo, ki nas jo je On 

naučil. 
Vsi Zmolimo Oče naš … 
Voditelj Naj ostane z nami Bog Oče in Sin in Sveti Duh. 
Vsi Amen 
  

Zapojemo pesem Dajte Gospodu čast njegovi sinovi 
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Čas med vnebohodom in binkoštmi je za Cerkev posebej molitveno obdobje, ki ima podlago v 

poročilu, da so prvi apostoli po Jezusovem vnebohodu »enodušno vztrajali v molitvi z ženami 

in Jezusovo materjo Marijo in njegovimi brati« (Apd 1,14). Si kdaj želiš, da bi posebej kdo molil 

zate? Kdo bi to bil v tem trenutku? Mama, mož, babica, župnik, papež, prijatelj … Tista prva 

»molitvena skupina«, ki jo je vodila Marija, se je v molitvi gotovo spominjala, da je Jezus pri 

zadnji večerji molil zanje: »Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji ... 

Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva« (Jn 17,9.11). 

Med tistimi, ki mu jih je dal Oče, smo tudi mi. Torej je molil tudi za nas. A ni nekaj velikega, 

neprecenljivega, da vemo, da je v tisti uri Jezus molil tudi 

prav zate in zame, za vas, ki ste zdajle zbrani v molitvi.  

  

In za kaj je Jezus najbolj prosil Očeta glede nas? Da bi bili 

eno, da bi ostali skupaj, da bi se podpirali, kot se podpirajo 

udje istega telesa. Pridružite se tej Jezusovi molitvi prav v 

tem trenutku in prosite za edinost v vaši družini, pa tudi v 

drugih, ki jih poznate; prosite, da bi znali biti edini in složno 

skupaj živeti v naši domovini vsi, četudi o čem različno 

mislimo ali čutimo. Pridružimo se papežu, ki pogosto prosi 

za edinost v svetu, za edinost po vzoru edinosti med 

Očetom in Sinom v Svetem Duhu. Oni so neločljivo eno, 

kakor ni mogoče ločiti tistega, ki ljubi, ljubljenega in 

ljubezni. To troje je lahko samo skupaj. In Jezus je prosil, da 

bi bilo tako tudi med nami.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DSzRHNNd_6Q

