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Starši ste povabljeni, da že v soboto popoldan ali celo med tednom spomnite na zahvalno 

nedeljo. Vse člane družine povabite, naj premislijo, za kaj vse bi se radi zahvalili pri družinski 

molitvi. To naj napišejo ali narišejo, lahko pa prikažejo tudi s pomočjo naravnih materialov, ki 

jih najdejo v naravi. Zahvalne darove do nedelje zbirate v družinskem molitvenem kotičku. 

Tako se počasi gradijo izrazi hvaležnosti.  

 

 Sveto pismo, 

 sveča, 

 zahvalni darovi (napisani, narisani ali izdelani),  

 material za ustvarjanje,  

 risalni listi, 

 naravni materiali (listi …).  
 

 Hvala ti, o moj Gospod 

 Velik si, Bog 

 Hvalnico pojem Bogu 

 Hvala ti, Gospod, hvala ti (po melodiji: Pridi k nam, Gospod). 

 

Družina se zbere v molitvenem kotičku ali pri družinski mizi, kjer so že zbrani izdelki (predmeti, 

podobe, zapisi …), ki prikazujejo hvaležnost Bogu in ljudem. Izberemo voditelja bogoslužja in 

bralca. 

 

Voditelj  Spet smo se zbrali, da bi nekaj časa posvetili Bogu in sebi. Vsak je 
prinesel svoje darove zahvale, ki nas spodbujajo k zahvali Bogu za vse, 
kar smo in kar imamo. Na začetku zapojmo eno od zgoraj predlaganih 
pesmi. 

Vsi  Zapojemo. 
Voditelj V imenu Očeta in Sina in Sveta Duha.  

 
Vsi Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=2KSUQ_faXLc
%09https:/www.youtube.com/watch?v=tyH4CAyi0iI&list=PLGYOMvjweDoeg6zoNANLjK8gkzCagPlOe&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=XphTsAAseiA
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Voditelj Vsi, ki smo prinesli svoje darove, da bi z njimi izrazili hvaležnost Bogu in 
drug drugemu, smo podobni modrim devicam, o katerih govori današnji 
evangelij. Prisluhnimo mu.  

Bralec Iz evangelija po Mateju (25,1-13) 
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Nebeško 
kraljestvo bo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle 
ženinu naproti. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. 
Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja. 
Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin 
mudil, so vse podremale in zaspale. 
Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj 
so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle 
preudarnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda 
preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite 
raje k prodajalcem in si ga kupite!‹ Medtem ko so šle kupovat, pa je 
prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in 
vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge device in govorile: 
›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On pa je odgovóril: ›Resnično, povem 
vam: Ne poznam vas!‹ Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne 
ure!« 

Voditelj  Ker smo hvaležni Bogu, da nas je poklical v življenje, bomo sedaj 
predstavili, kaj smo prinesli k skupnemu bogoslužju. Po vsaki 
predstavljeni zahvali bomo rekli: »Hvala ti, Gospod.« 

Vsi  Vsak predstavi svojo zahvalo. Začne z besedami: »Danes sem v zahvalo 
prinesel …« Pokaže, kaj je prinesel kot simbol zahvale.  
Ostali odgovorimo: »Hvala ti, Gospod.« 

Voditelj  Primimo se za roke in drug drugemu poglejmo v oči. Ko se gledamo, v 
tišini svojega srca rečemo: »Gospod, hvala ti za … (izgovorimo imena 
članov naše družine).«  
Skupaj zmolimo …  

Vsi Oče naš … Zdrava, Marija … Slava Očetu … 
Zapojemo eno izmed predlaganih pesmi.  

 

Izberemo eno izmed spodaj predlaganih dejavnosti. 

  

http://sku.rkc.si/2020/11/02/zahvalna-nedelja/
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 Zahvalne kartice 

V naravi naberemo naravne materiale in jih prilepimo ali odtisnemo na karton. Na drugo 
stran napišemo svojo najljubšo svetopisemsko misel in kratko zahvalo. Zahvalne kartice 
podarimo/pošljemo vsem, ki skrbijo, da nam je na svetu lepo in dobro (napi bližnji, sosedje, 
poštarji, prodajalci, učitelji, zdravstveni delavci, pobiralci smeti). Če jim kartice ne moremo 
poslati ali varno izročiti, jo fotografiramo in pošljemo v elektronski obliki. 

 Božja beseda med nami 

Izdelava podobe s svetopisemsko mislijo za družinsko spodbudo. 

 Potep po gozdu od A do Ž 

V gozdu poiščemo rastline in druge naravne materiale tako, da za vsako črko abecede 
najdemo vsaj eno stvar. Ob koncu potepa se Bogu zahvalimo za lepote stvarstva. Morda 
lahko sestavite svojo družinsko molitev. Kako vam je uspelo, sporočite na sku@rkc.si. Nekdo 
si bo prislužil knjižno nagrado. 

 Ali veš? 

Dopolnjevanke ob Božji besedi zahvalne nedelje 

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/11/BBmednami-3.pdf
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/11/vaje.pdf

