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Skupaj in z  Njim 
Nedelja Svete družine 
 

PRIPRAVA 
Zberemo se ob jaslicah ter določimo bralca in voditelja bogoslužja. Pripravimo blagoslovljeno 

vodo. Zapojemo katero od družini ljubih božičnih pesmi.  

 

 

POTEK 
Voditelj Danes je nedelja Svete družine. Ko gledamo v hlevček v naših 

jaslicah, vidimo podobo Marije in Jožefa, ki gledata dojenčka 
Jezusa. Vsak od nas je bil enkrat dojenček in na vsakega od nas so 
morali paziti, da se nam ni kaj zgodilo. Za Marijo pravi Sveto 
pismo, da je besede, ki jih je slišala, »ohranila in premišljevala v 
svojem srcu«. Dotaknimo se sedaj z levo roko svojega srca in 
začnimo našo molitev: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vsi Amen. 
Voditelj Poglejmo, koliko smo bili v teh dneh podobni Mariji. Česa se 

spomnimo, kaj nas je v preteklih dneh razveseljevalo? 
Vsi Pripovedujemo. Ob koncu vsi rečemo: Hvala ti, Gospod. 
Voditelj Jožefa je zelo skrbelo, kako bosta našla prenočišče v Betlehemu. 

Ali je bilo v preteklih dneh takega, kar nas je skrbelo? 
Vsi Pripovedujemo. 
Voditelj Prosimo s skupno molitvijo Boga, da bi nam pomagal nositi skrbi 

in težave, s katerimi smo se srečali in se še srečujemo. 
Vsi Oče naš … 
Voditelj Zapojmo sedaj še kakšno božično pesem. 
Vsi Pojemo. 
Voditelj Prisluhnimo današnjemu evangeliju: 
Bralec Iz evangelija po Luku (2,22-40) 

Ko so se dopolnili dnevi Marijinega očiščevanja po Mojzesovi 
postavi, so Jezusa prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred 
Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi: Vsak moški 
prvorojenec naj bo posvečen Gospodu, in da bi žrtvovali dve grlici 
ali dva golobčka, kakor je rečeno v Gospodovi postavi. 
Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen 
in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad 
njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo 
videl Gospodovega maziljenca. V Duhu je prišel v tempelj. In ko so 
starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju 
postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel: 
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»Zdaj odpuščaš, Gospodar, svojega služabnika v miru, kakor si 
obljubil s svojo besedo. Kajti moje oči so videle Odrešenika, ki si 
ga poslal vsem ljudstvom: luč v razodetje vsem narodom in v slavo 
Izraela, tvojega ljudstva.« 
Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. 
Simeon jih je blagoslôvil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta 
je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, 
kateremu bodo nasprotovali, in tvojo dušo bo presunil meč, da se 
razodenejo misli mnogih src.« 
Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. 
Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je sedem let preživela z 
možem, nato pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let. 
Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s postom in molitvami 
služila Bogu. Prav tisto uro je prišla v tempelj počastit Boga. In 
pripovedovala je o otroku vsem, ki so pričakovali odrešenje 
Jeruzalema. Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v 
Galilejo, v svoje mesto Nazaret. 
Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in 
Božja milost je bila z njim. 

Voditelj Da bi bila Božja milost tudi z nami, se bomo sedaj pokrižali z 
blagoslovljeno vodo in prosili Boga za blagoslov v naši družini, da 
bi bili čim bolj podobni Jezusu, Mariji in Jožefu. Pokrižali bomo 
drug drugega in si obljubili, da bomo še naprej skrbeli, da bi nam 
bilo čim bolj lepo. 
 

Vsi Blagoslovimo drug drugega. 
Ob koncu zapojemo še tiste božične pesmi, ki so nam res všeč. 

  

Duhovne drobtinice ob Božji besedi (pripravil Jani Družovec) 

 

 

https://youtu.be/FK-DQEvN7WM

