Družinsko molitveno bogoslužje
Določimo voditelja bogoslužja in bralca. Ker imamo možnost obiska nedeljske svete maše, je
družinsko molitveno bogoslužje tudi tokrat usmerjeno v pogovor ob Svetem pismu ter
blagoslov učnih in drugih delovnih pripomočkov.
Predpriprava
-

Kjer je le mogoče, si že v soboto priskrbimo blagoslovljeno vodo.
V družinski molitveni kotiček oziroma v prostor, kjer se zbiramo za molitev, prinesemo
različne učne in delovne pripomočke.
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Povabim nas, da se vsi pokrižamo z blagoslovljeno vodo in začnemo svojo
molitev v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Danes smo se zbrali pri molitvi, da bi prosili za blagoslov današnjega dneva,
tedna, ki je pred nami, in tudi dela, ki smo ga v tem mesecu začeli ali ga
nadaljujemo. Zato poleg sebe blagoslovimo še naše pripomočke (pokropi
posamezne predmete): knjige in zvezke, pisala in barvice, računalnike in vse
druge pripomočke, torbe in copate …
Skupaj molimo.
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
Sedaj prisluhnimo današnjemu evangeliju.
Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,21-35)
Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: »Gospod, kólikokrat naj odpustim
svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal: »Ne
pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.
Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi
služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset
tisoč talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega,
njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj
padel predenj in ga prôsil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospodar se je tega
služabnika usmilil, opróstil ga je in mu dolg odpústil. Ko pa je služabnik šel ven,
je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan sto denarijev. Zgrabil ga
je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹ Ta je padel predenj in ga prosil: ›Potrpi
z menoj in ti povrnem.‹ Óni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler
mu ne bi povŕnil dolga. Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo
razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedat, kaj se je zgodilo. Tedaj
ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg sem ti
odpústil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega
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soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹ In njegov gospodar se je razjézil in
ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povŕnil vsega dolga. Tako bo tudi moj
nebeški Oče stóril z vami, če vsak iz srca ne odpustí svojemu bratu.«
Kolikokrat nam je do sedaj Bog odpustil naše grehe?
Odgovarjajo.
Ali grešimo namerno ali pa kdaj tudi nenamerno ali po nesreči?
Odgovarjajo.
Grehi, ki jih delamo, niso samo grehi proti Bogu, temveč marsikdaj prizadenemo
tudi drug drugega. Potem pa si moramo odpustiti. Kaj pravi Jezus, kolikokrat si
moramo odpuščati?
Odgovarjajo. Voditelj usmerja pogovor tako, da skušajo razumeti osebno
odgovornost za odpuščanje drugim.
Predlagam, da se v prihodnjem tednu trudimo za medsebojno odpuščanje naših
napak. To ne pomeni, da lahko sedaj delamo, kar se nam zljubi, temveč pomeni,
da bo vsak skušal z dobrim namenom drugega opozoriti na njegove napake in mu
jih odpustiti. Morda bi lahko izdelali simbol ali pripomoček, ki nas bo spomnil na
naš tedenski sklep?
Iščemo predloge. Voditelj pomaga, da izberejo najprimernejši predlog. Skupaj ga
naredijo ali določijo nekoga, ki ga bo naredil pozneje.
Povabim nas, da se sedaj nekaj časa v tišini gledamo v oči in v svojem srcu iz srca
odpustimo drug drugemu vse, kar je bilo v preteklem tednu narobe.
V tišini gledamo drug drugega.
Primemo se za roke in drug za drugega zmolimo Jezusovo molitev.
Oče naš … Slava Očetu …

