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POTEK

MOLITVENO
BOGOSLUŽJE
Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi: Amen.
Voditelj: Danes obhajamo svetovni dan ubogih in v evangeljskem odlomku bomo sli ali pripoved o
zelo ubogem človeku.
Bralec: Iz evangelija po Mateju (25,14-30)
Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Neki človek se je odpravljal na potovanje in je sklical
svoje slu abnike ter jim izróčil svoje premo enje. Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega,
vsakemu po njegovi zmo nosti, in odpotoval. Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je
pridóbil pet drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridóbil dva druga. Oni pa, ki je prejel enega, je šel,
skôpal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel gospodar teh slu abnikov in napravil
z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet drugih in rekel: Gospodar, pet talentov
si mi izročil, glej, pet drugih sem pridóbil. Gospodar mu je rekel: Prav, dobri in zvesti slu abnik! V malem si
bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja! Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva
talenta, in rekel: Gospodar, dva talenta si mi izróčil, glej, dva druga sem pridóbil. Gospodar mu je rekel:
Prav, dobri in zvesti slu abnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega
gospodarja! Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: Gospodar, vedel sem, da si trd človek.
anješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi raztresel. Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej,
tu imaš, kar je tvojega! Gospodar pa mu je odgovóril: Malopridni in leni slu abnik! Vedel si, da anjem, kjer
nisem sejal, in zbiram, kjer nisem raztresel? Zato bi moral dati moj denar menjalcem in ob vrnitvi bi jaz prejel
svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki ima, se
bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo še to, kar ima. Neuporabnega slu abnika pa vrzite
ven v najglobljo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi. «
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Voditelj: Kateri od vseh slu abnikov je bil najbolj ubogŠ ZakajŠ
Vsi: Odgovarjamo in utemeljujemo.
Voditelj: Res je,tretji slu abnik je bil ubog najprej, ker je dobil samo en talent. e bolj pa
je bil ubog, ker s tem talentom ni hotel trgovati, da bi ga pomno il. Tak ni
smo vedno, ko se smilimo sami sebi in ko gledamo, kaj drugi imajo in česa mi
nimamo. Predlagam, da si med seboj povemo, kaj na drugem cenimo in v čem
vidimo, da je močan in bogat.
Vsi: Podelimo si, v čem pri drugem vidimo dobre lastnosti in darove. Po vsakih treh
odgovorimo: »Hvala ti, Gospod.«
Voditelj: Zmolimo molitve Oče na , Zdrava Marija in Slava Očetu, da bomo znali ceniti to,
kar imamo sami, in to, kar imajo drugi. Veselimo se medsebojnega bogatenja.
Vsi: Zmolimo in zapojemo pesem Jezus moj, ljubim te (https://www.youtube.com/watchŠ
v=LZUHrIZj2vs).
Voditelj: Sedaj nas povabim, da v na em domu najdemo oblačila in predmete, ki so e
zelo lepi in dobro ohranjeni, a jih sami ne uporabljamo. Premislimo, komu bi bolj
koristili. Pripravimo jih tako, da jih bomo lahko podarili ljudem v stiski (Karitas, Rdeči kri ,
lokalne dobrodelne organizacije …).

DEJAVNOSTI

P ANTOMIMA
Razdelimo se v dve (ali več) skupini. Vsak član skupine dobi toliko listkov, kolikor je članov
družine. Na vsak listek nariše po en talent za vsakega člana. Listke zberemo v vreči in jih
dobro premešamo. Nato skupini izmenično žrebata listke in kažeta pantomimo (vsakič drug
član skupine). Lahko ugibamo tudi, čigav talent je prikazan. Skupina, ki zmaga, določi, katero
družabno igro bomo igrali naslednjič.
ROKE TALENTOV
Na velik plakat vsak član družine obriše svojo roko in na sredino napiše svoje ime. Plakat
obesimo na vidno mesto. Vsak lahko v prste drugega napiše talent, ki ga prepoznava pri njem.
Pri večerni molitvi nato vsak izbere enega izmed talentov, ki ga drugi prepoznavajo pri njem.
Boga prosi, da bi ga znal čim bom pomnožiti.
P APIRNATE LUTKE
Izrežemo predloge in jih nalepimo na palčke ali vejice. Nato preberemo odlomek in ga še
sami zaigramo.
VEČER TALENTOV
Pripravimo družinski večer talentov. Vsak predstavi vsaj eno točko. Poskrbimo tudi za
okrasitev prostora in domače prigrizke (predlog). Dogovorite se, kako boste izbrali »talent
večera«.
ZANKE IN UGANKE
Prilika o talentih – ppt-predstavitev
Video posnetek 1 (drugo in tretje triletje)
Video posnetek 2 (vklopi podnapise – samodejni prevod – slovenščina)
Skrite besede – pdf
Manjkajoče besede
Razišči in poišči

