SKUPAJ IN Z NJIM
Družina na 1. adventno nedeljo

D ru ž in sko mol itve n o bo go slu žj e

Družina se zbere v molitvenem kotičku.
Dogovorimo se, kdo bo prižgal adventno
svečko na adventnem vencu. Določimo
voditelja bogoslužja, njegovega pomočnika
(pomočnik bo med samim bogoslužjem
potreboval pisalo in papri) in bralca.
Pripravimo pripomočke za izdelavo križa:
lesene paličice (lahko močnejše vejice), škarje,
ki jih ni preveč škoda, vrvico, listke s papirjem
in pisala.

P O TEK

Voditelj bogoslužja povabi k prižiganju 1. svečke na adventnem vencu.

Vsi

Naredimo znamenje križa.

Voditelj

V znamenju križa začenjamo danes novo cerkveno leto. Še več,
začenjamo pripravo na Jezusov rojstni dan. Spomnimo se, kaj to
pomeni.
Pogovorimo se, kako smo prejšnja leta praznovali božič in kaj si želimo
za letošnje praznovanje. Pomočnik voditelja piše želje na papir in jih ne
komentira.
Sedaj smo slišali, kako je bilo in kaj si želimo za letos, kako naj bi bilo.
Prisluhnimo Božji besedi, da bomo izvedeli, kaj od nas pričakuje v
letošnjem adventu Bog.
Iz svetega evangelija po Marku (13,33-37)
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Pazíte in čujte, ker ne veste,
kdaj pride čas! Tako bo kakor s človekom, ki je zapústil svoj dom in šel
na potovanje. Svojim služabnikom je izróčil oblast, vsakemu svoje
opravilo, vratarju pa je naróčil, naj čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj
se vrne hišni gospodar zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori
da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim
vsem: Čujte!«

Vsi
Voditelj
Bralec

Voditelj

Katera beseda se najbolj pogosto ponavlja v tem Božjem sporočilu?

Vsi

Ugibamo in najdemo besedo »čujte«.

Voditelj

Kaj to za nas pomeni? Zakaj naj čujemo in kako?

Vsi

Se pogovarjamo in ugibamo.

Voditelj

Danes začenjamo s pripravo na Jezusov rojstni dan. Točno vemo, kdaj
bo – 25. decembra. Toda nihče ne ve, kako bo takrat. Ali se bomo že
lahko obiskovali? Ali bomo že lahko šli k sveti maši? Ali bomo že lahko
šli gledat jaslice v domačo in kakšno drugo cerkev? Eno pa vemo: bolj
ko se bomo pripravili na Jezusov rojstni dan, lepše nam bo.
Imamo želje, kako naj bi letos za božič bilo /prebere, kar ima napisano
na listu/.

Pomočnik
voditelja
Voditelj

Katere stvari bi se lahko uresničile in kako?

Pomočnik

Bralec

Predlagam, da preberemo zgodbo iz letošnjega adventnega koledarja
in nato vejice zvežemo v preproste križe: na vsak križ bomo privezali
listek z eno od želja za božič. Potem bomo ob večerih žrebali za drugi
dan ter skušali živeti tako, da se bo želja za božič uresničila.
Prebere zgodbo iz adventnega koledarja.

Vsi

Izdelujemo križe in se ob njih pogovarjamo, kaj smo slišali v zgodbi.

Voditelj
Vsi

Ob tej lepi zbirki naših družinskih križev obudimo iskreno željo, da bi se
dobro pripravili na božič. Prosimo Jezusa, naj pride med nas in med
nami ostane.
Oče naš …

Voditelj

Sedaj pa vsi skupaj obudimo željo po duhovnem obhajilu. Molimo:

Vsi

Gospod Jezus, zbrani smo v tvojem imenu in verujemo tvojim
besedam, da si vedno med tistimi, ki so združeni v molitvi. Prosim te,
pridi ne samo med nas, pridi v moje srce in pomagaj mi, da si bom
vztrajno prizadeval za mir in veselje med nami. Tako se bomo vsi
skupaj lahko lepo pripravili na tvoj rojstni dan. Jezus, naj bo moje srce
čim bolj podobno tvojemu Srcu. Amen.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako
sedaj in vselej in vekomaj. Amen.
Zapojemo pesem »Na adventnem vencu« ali katero izmed drugih
adventnih pesmi.

voditelja

I d eje in spo d bud e
DUHOVNE DROBTINICE OB BOŽJI BESEDI 1. ADVENTNE NEDELJE - VIDEO
KATEHEZA
V ADVENT - VIDEO KATEHEZA ZA OTROKE
NEDELJSKA BOŽJA BESEDA
BLAGOSLOV ADVENTNEGA VENCA
ADVENTNI KOLEDAR
Povabljeni, da vsak dan odprete eno okence, za katerim se skrivajo zgodbe
Misijonskega središča Slovenije z izzivi za vsak dan. :)
ADVENTNI SPLETNI MISIJON
RAZLAGA UMETNIŠKIH SLIK, POVEZANIH Z EVANGELIJI ADVENTNIH NEDELJ
KAKO NAREDIMO ADVENTNI VENČEK? - VIDEO POSNETEK
POBARVANKA
KRIŽANKA
SPLETNA KRIŽANKA

Pripravil SKU

