
Družinska molitev ob božji besedi – 3. oktober 2020 

27. nedelja med letom 

 

Pred družinskim bogoslužjem določimo voditelja bogoslužja, bralca in prvega molivca. 

 

Pripomočki: 

 beli ali barvni listi (lahko format A5), 

 suhe barvice/voščenke/flomastri,  

 pisala,  

 škarje, 

 lepilni trak ali »patafix«. 

 

Potek: 

Voditelj V petek smo praznovali god naših angelov varuhov. Zato bomo za 
začetek našega molitvenega bogoslužja zmolili molitev, ki jo imamo vsi 
radi:  

Vsi Sveti angel … 
Voditelj Prisluhnimo današnjemu evangeliju po Mateju (21,33-43). 
Bralec  Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: 

»Poslušajte drugo priliko! Bil je hišni gospodar, ki je zasádil vinograd, ga 
obdal z ograjo, izkôpal v njem stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v 
najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal 
svoje služabnike k viničarjem, da bi pobrali njegov pridelek. Viničarji pa so 
njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet 
drugega kamnáli. Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili 
so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč: 
›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami 
pri sebi rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove 
dediščine!‹ Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel 
gospodar vinograda, kaj bo stóril s temi viničarji?« Rekli so mu: 
»Hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim 
viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek.« Jezus jim je rekel: 
»Ali niste nikoli brali v Pismih: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal 
vogelni kamen. Gospod je to narédil in čudovito je v naših očeh.‹ Zato 
vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo 
obrodilo njegove sadove.« 

Voditelj Kar zahteven je ta odlomek iz Svetega pisma. O kakšnih sadovih govori 

Jezus? 

Vsi Odgovarjamo. 

Voditelj Sedaj, ko vemo, kakšne sadove naj bi prinašali v življenju, predlagam, da 

vsak izbere en list (ali več, odvisno, koliko je članov družine) in nanj 

nariše enega od jesenskih sadov. Vanj vpiše sad, ki naj bi ga prinašali v 

življenju. 

Vsi Rišemo in pišemo. 



Voditelj Vse narisane sadove bomo dali na sredino in izbrali tistih 6, ki se nam 
zdijo najpomembnejši za življenje naše družine. 

Vsi Se pogovarjamo in izbiramo. 

Voditelj Sedaj, ko smo izbrali sadove, jih razporedimo, katerega bomo prinašali na 

posamezni dan. Pritrdimo jih na vrata hladilnika, da se bomo vsak dan 

spomnili svojih sadov in se ob večerih pogovorili o naših uspehih ali 

neuspehih. 

Vsi Izberejo in pritrdijo. 

Voditelj Ker smo v mesecu rožnega venca, bomo za konec našega bogoslužja 
zmolili desetko rožnega venca »Ki je Svetega Duha poslal«, s prošnjo, da 
bi nam Jezus pomagal pri izpolnjevanju zadanih dolžnosti 

Molivec Oče naš … 10 x Zdrava Marija … »ki je Svetega Duha poslal«. 
Vsi Molimo desetko rožnega venca. Na koncu se pokrižamo in zapojemo 

pesem, ki nam je domača. 

 

Video posnetek prilike o viničarjih (Mt 21,33-43). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nflvtUbdqkg&feature=youtu.be

