
Družinsko molitveno bogoslužje –  

25. ned. med letom 
 

Določimo voditelja bogoslužja (priporočljivo je, da je to nekdo izmed odraslih, saj bo vodil 

pogovor), pripovedovalca (ta naj se skuša naučiti priliko današnjega evangelija, da jo bo 

pripovedoval, lahko si vnaprej pripravi tudi kakšen pripomoček). Ker imamo možnost obiska 

nedeljske svete maše, je družinsko molitveno bogoslužje tudi tokrat usmerjeno v pogovor ob 

Svetem pismu ter blagoslov učnih in oblikovanju družinskega življenja po evangeliju. 

 

Dodatni pripomočki: 

- listi A4 (na naj bo izpisana tudi besedica »hvala«) in pisala, 

- lepilni trak ali patafix ali magnetki. 

 

Potek 

 

Voditelj Začnimo današnje bogoslužje z znamenjem križa: V imenu Očeta in Sina 

in Svetega Duha. 
Vsi Amen. 
Voditelj Poglejmo, kako je potekal naš teden. Kako smo si odpuščali in kaj smo pri 

tem čutili? 

Vsi Vsak odgovori. Voditelj usmerja pogovor in ne dopusti seganja v besedo 

ali žalitev. 

Voditelj Sedaj povabim ________ , da nam namesto Jezusa pove priliko o 

gospodarju, ki je iskal delavce za svoj vinograd. 

Pripovedovalec 
(lahko si 
pomaga s 
pripomočki) 
 

Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Nebeško 

kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet 

delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogódil za en denarij na dan in 

jih je poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na 

trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in 

kar je prav, vam bom dal.‹ In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je 

spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel 

druge, ki so tam postajali, in jim je rekel: ›Zakaj postajate tukaj ves dan 

brez dela?‹ ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je rekel: 

›Pojdite tudi vi v vinograd!‹ Pod noč pa je gospodar vinograda rekel 

svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in 

končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure, in 

dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, 

vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli, so 

godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si 

jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ Odgovóril je 

enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z 

menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu 



zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je 

tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‹ Tako bodo poslednji prvi in prvi 

poslednji.«)  

Mt 20,1-16 

Voditelj Obnovimo, kaj smo slišali … 

Vsi Pripovedujemo … 

Voditelj Voditelj vodi pogovor: Kdaj smo podobni tistim delavcem, ki delajo cel dan 

ali samo del dneva, nekaj časa? Ob koncu dneva navadno dobimo vsi enako 

plačilo – pravico, da gremo k počitku in komaj kakšno zahvalo. Včasih se 

zato čutimo prezrti ali prizadeti. Za ta teden predlagam, da na vrata našega 

hladilnika (ali na za družino bolj primerno mesto) obesimo toliko listov A4, 

kolikor nas je v družini. Na list napišemo vsak svoje ime. Čez teden pa 

bomo drug drugemu napisali zahvalo za tista opravila, ki jih bomo drug pri 

drugem videli, da jih je naredil, ne da bi bil za to opomnjen.  

Vsi Pišemo imena in se ob tem pogovarjamo, kaj bi lahko pisali drugim. 

Voditelj Zmolimo molitev Sveti angel, da bomo ta teden drug drugemu res v 

spodbudo in pomoč. 

Vsi Sveti angel … 

 

 

 


